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Ibsens røde lygte Toril Brekke Hent PDF Lægen og psykiateren Gunilla er en anerkendt seksualterapeut. I
kælderen under sin praksis har hun indrettet et institut, hvor særligt mænd kan få afløb for deres perversioner.

Der er spankingrum, biografer, virtual reality og meget mere, og de er der alle sammen. De pædofile,
voldtægtsforbryderne og de harmløse fetichister. Der er også kvinder, der vil tvinges, og kvinder, der vil slås.

Men nu sidder Gunilla varetægtsfængslet for at drive bordelvirksomhed, og hendes barndomsven Eugene
bliver hendes forsvarer.

"Ibsens røde lygte" er en næsten dokumentarisk roman om moderne mennesker og deres perversioner. Men
det er først og fremmest en roman om den spirende kærlighed, der vokser frem mellem Gunilla og Eugene.

Toril Brekke (f. 1949) er en norsk forfatter, oversætter og litteraturkritiker, som især er kendt for sine
historiske romaner. Hun er uddannet typograf, debuterede som forfatter i 1976, og har siden 1982 kunnet leve
af at skrive. I begyndelsen af 1970‘erne var hun medlem af Arbeidernes kommunistparti, men hun har siden
opgivet kommunismen. Brekke har modtaget flere priser for sine bøger, hun har været leder af Den Norske

Forfatterforening og juryformand for Riksmålsforbundets litteraturpris.
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