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Alla hjärtans dag: Amanda - erotisk novell B. J. Hermansson Hent PDF "Jag sluter mina ögon. Förflyttas helt
till det hav som är dina smaker. Kysser, slickar, smeker. Med mina läppar, med min tunga, med all min kraft."

Alla hjärtans dag. Han har förberett dagen i yttersta detalj. Han ska uppvakta henne, hans underbara och lika
vackra som osannolika Amanda. Han har förberett en dag där han ska överösa henne med allt hon förtjänar.

Till doften av kaffe, apelsinjuice och bröd övergår morgonens sängfrukost snart till vilt, skönsjungande och
lika erotiskt sex där hennes njutning är i fokus. Och det är bara början på denna fantastiska dag.

Detta är en erotisk novell om kärlek och begär.

B. J. Hermansson låter med skicklighet sina noveller sväva mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt
inspirerar texternas underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra etablerade föreställningar.

Ofta gällande norm och sexualitet.

 

"Jag sluter mina ögon. Förflyttas helt till det hav som är dina smaker.
Kysser, slickar, smeker. Med mina läppar, med min tunga, med all

min kraft."

Alla hjärtans dag. Han har förberett dagen i yttersta detalj. Han ska
uppvakta henne, hans underbara och lika vackra som osannolika
Amanda. Han har förberett en dag där han ska överösa henne med

allt hon förtjänar.

Till doften av kaffe, apelsinjuice och bröd övergår morgonens
sängfrukost snart till vilt, skönsjungande och lika erotiskt sex där

hennes njutning är i fokus. Och det är bara början på denna
fantastiska dag.

Detta är en erotisk novell om kärlek och begär.

B. J. Hermansson låter med skicklighet sina noveller sväva mellan



det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas
underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra
etablerade föreställningar. Ofta gällande norm och sexualitet.
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