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Av ren lust: Novellen Veronica Must Hent PDF "När jag försiktigt stryker över insidan av hennes lår och fram
till hennes kön ger hon ifrån sig ett frånvarande litet stön och särar lätt på benen. Annars tystnad."Stina hade
kittlat och retat mig i ett par dagar nu, och ett begär hade vuxit sig starkt i mig. Jag måste hitta ett sätt att
förföra henne på, så jag skrev en novell. När hon ligger naken på sängen och läser novellen, lägger jag mig
bredvid och känner värmen sprida sig mellan oss. Mina händer börjar smeka hennes kropp men hon verkar

oberörd. Hon vänder blad medan jag fortsätter min behandling ...Denna erotiska novell är del av
novellsamlingen Av ren lust.

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.

 

"När jag försiktigt stryker över insidan av hennes lår och fram till
hennes kön ger hon ifrån sig ett frånvarande litet stön och särar lätt
på benen. Annars tystnad."Stina hade kittlat och retat mig i ett par

dagar nu, och ett begär hade vuxit sig starkt i mig. Jag måste hitta ett
sätt att förföra henne på, så jag skrev en novell. När hon ligger naken
på sängen och läser novellen, lägger jag mig bredvid och känner
värmen sprida sig mellan oss. Mina händer börjar smeka hennes

kropp men hon verkar oberörd. Hon vänder blad medan jag fortsätter
min behandling ...Denna erotiska novell är del av novellsamlingen

Av ren lust.
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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