
Av ren lust: Ducati Desmo
Hent bøger PDF

Veronica Must

Av ren lust: Ducati Desmo Veronica Must Hent PDF "Hennes naglar i min hårbotten. Hennes kön mot mitt.
Jag slet av t-shirten och lät henne söka sig till mig, brösten mot min bringa. Med en liten vridning och

händerna i midjan smög hon av sig byxorna. Stod där, blomstrande i vita trosor och ren sensualitet. Det tunna
tyget spändes ut mellan venusberget och höfternas utbuktning. Hon sträckte sig fram och lossade mitt bälte.

Drog det av mig med en klatsch, som en djurtämjare."

Allting började med min motorcykel. Äger man en sådan vänjer man sig snabbt vid tjejernas intresse, men när
Ditte på jobbet bad om en åktur blev jag lite extra belåten. Efter att jag plötsligt fått sparken såg jag ingen
anledning att skjuta upp det. Jag kände hennes kropp tryckas mot min där vi satt bak på den stora maskinen.

Det blev början på vår nästan nymfomaniska, men alldeles underbara relation.

Veronica Must är en pseudonym för den danska författaren Hans-Henrik Ekner (1949). Ekner är lektor och har
en masterexamen i danska och geografi. 2008 debuterade han med novellsamlingen "Av ren lust" på danska.

Ekner har dessutom en lång karriär som undervisare bakom sig.

 

"Hennes naglar i min hårbotten. Hennes kön mot mitt. Jag slet av t-
shirten och lät henne söka sig till mig, brösten mot min bringa. Med
en liten vridning och händerna i midjan smög hon av sig byxorna.
Stod där, blomstrande i vita trosor och ren sensualitet. Det tunna

tyget spändes ut mellan venusberget och höfternas utbuktning. Hon
sträckte sig fram och lossade mitt bälte. Drog det av mig med en

klatsch, som en djurtämjare."

Allting började med min motorcykel. Äger man en sådan vänjer man
sig snabbt vid tjejernas intresse, men när Ditte på jobbet bad om en
åktur blev jag lite extra belåten. Efter att jag plötsligt fått sparken såg

jag ingen anledning att skjuta upp det. Jag kände hennes kropp
tryckas mot min där vi satt bak på den stora maskinen. Det blev

början på vår nästan nymfomaniska, men alldeles underbara relation.

Veronica Must är en pseudonym för den danska författaren Hans-
Henrik Ekner (1949). Ekner är lektor och har en masterexamen i

danska och geografi. 2008 debuterade han med novellsamlingen "Av
ren lust" på danska. Ekner har dessutom en lång karriär som

undervisare bakom sig.
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