
Välkommen till Kitty - erotisk novell
Hent bøger PDF

Elena Lund
Välkommen till Kitty - erotisk novell Elena Lund Hent PDF "Fiona låter sin tunga glida över hennes tänder,
det känns intimt och djuriskt, Hannah biter tag i den som svar och greppar tag om hennes rumpa. När Fiona
kupar hennes bröst glider hennes hand iväg, deras kroppar är redan hala av svett. När hon tar ett hårdare tag
känner hon Hannahs bröstvårta styvna under handflatan. Hon bresar ännu lite mer och faller djupare mot
henne, Hannahs venusberg trycks mot hennes våta fitta, hennes höftben mot Fionas innerlår. Det kokar i

henne och hon skälver till, starkt och synligt."Välkommen till Kitty är en lesbisk erotisk novell som utspelar
sig på en sexklubb i ett sommarsvettigt Berlin. Den tyska Hannah får Fiona att våga och att skrika av vällust.
Elena Lund är en pseudonym för en svensk erotikförfattare. Med sina berättelser vill Elena utmana våra
förutbestämda idéer om åtrå och normer, och hon skriver erotik som placerar läsaren i nya, oväntade och

laddade situationer.

 

"Fiona låter sin tunga glida över hennes tänder, det känns intimt och
djuriskt, Hannah biter tag i den som svar och greppar tag om hennes
rumpa. När Fiona kupar hennes bröst glider hennes hand iväg, deras
kroppar är redan hala av svett. När hon tar ett hårdare tag känner hon
Hannahs bröstvårta styvna under handflatan. Hon bresar ännu lite
mer och faller djupare mot henne, Hannahs venusberg trycks mot
hennes våta fitta, hennes höftben mot Fionas innerlår. Det kokar i
henne och hon skälver till, starkt och synligt."Välkommen till Kitty
är en lesbisk erotisk novell som utspelar sig på en sexklubb i ett

sommarsvettigt Berlin. Den tyska Hannah får Fiona att våga och att
skrika av vällust.

Elena Lund är en pseudonym för en svensk erotikförfattare. Med sina
berättelser vill Elena utmana våra förutbestämda idéer om åtrå och
normer, och hon skriver erotik som placerar läsaren i nya, oväntade

och laddade situationer.
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