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debutnovellesamling ´Når voksne leger´ bærer titlen ´Når voksne leger II – Erotiske europæiske fortællinger´.
Den tager læseren på en pikant og pirrende geografisk rundtur i otte større byer i Europa fra nord til syd. Mød
bl.a. den bosatte psykolog i Berlin, der tager de kvindelige klienters seksuelle frustrationer yderst alvorligt,
den østrigske landsbypræst, som kan mere end blot sit fadervor, unge Manolo fra Lissabon med hang til at
fotografere frodige skønheder, mens hans forløser sin lyst. Tag på et grænseoverskridende besøg i det nøgne
diskotek i London, hvor kroppe mødes tilfældigt i vild sanseløs parringsleg, få historien om den virile mand
fra Reykjavik iklædt islandsk sweater og nyd en sexet siesta i det spanske med den strenge frue og hendes

uopdragne tjener. Anne Rosengård har også dedikeret en novelle til hjembyen København med titlen ´Jeg går
gennem byen´ - nydelsen føles som brændende stearin mod hendes hud.
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