
Käre svåger - en erotisk novell
Hent bøger PDF

Andrea Hansen

Käre svåger - en erotisk novell Andrea Hansen Hent PDF "Det gnisslar. Jag sluter ögonen och känner hans
spända kropp under min. Hans blanka ögon ser på mig som en erfaren kvinna. Förbjuden frukt. Han är hela
tiden nära orgasm. Hans rörelser är elektriska och hans strupe är spänd, varje gång jag sänker mig ner på
honom. Han tar ett hårt tag om mina skinkor och ger sig hän. Han puttar sina höfter uppåt och blir suddig i

blicken."

En kort men ljuv erotisk novell med den italienska landsbygden som bakgrund. Den eggande historian
utmanar den klassiska familjerelationen mellan en kvinna och hennes yngre svåger...

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika Lust. Syftet med hennes projekt är att
skildra människans natur och dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en

kombination av starka historier och erotisk komedi.

Andrea Hansen skriver erotiska noveller och har bland annat skrivit den erotiska novellen En ny vän. Hon är
även medförfattare till den danska novellsamlingen "Udsøgt".

 

"Det gnisslar. Jag sluter ögonen och känner hans spända kropp under
min. Hans blanka ögon ser på mig som en erfaren kvinna. Förbjuden
frukt. Han är hela tiden nära orgasm. Hans rörelser är elektriska och
hans strupe är spänd, varje gång jag sänker mig ner på honom. Han
tar ett hårt tag om mina skinkor och ger sig hän. Han puttar sina

höfter uppåt och blir suddig i blicken."

En kort men ljuv erotisk novell med den italienska landsbygden som
bakgrund. Den eggande historian utmanar den klassiska

familjerelationen mellan en kvinna och hennes yngre svåger...

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika
Lust. Syftet med hennes projekt är att skildra människans natur och
dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och

lust i en kombination av starka historier och erotisk komedi.

Andrea Hansen skriver erotiska noveller och har bland annat skrivit
den erotiska novellen En ny vän. Hon är även medförfattare till den

danska novellsamlingen "Udsøgt".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Käre svåger - en erotisk novell&s=dkbooks

