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Mina minnen av dig Sarah Skov Hent PDF "Du är tydlig i mina minnen. I mina drömmar är du verklig, i
drömvärlden är du min. Dina läppar hittar min mun. Din tunga lika lekfull som jag minns den. Ditt kynne lika
lugnt och nyfiket. Ditt skratt så befriande. Dina händer undersöker. Din kyss är intensiv. Din kropp är girig,
men samtidigt eftergiven. Jag känner värmen från dig när du omsluter mitt kön. Jag känner din varma, våta

klitoris under mina fingerspetsar. Jag känner hur du stramar och klämmer om mig innan du kommer."

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten Erika Lust. Hennes syfte är att skildra
människans natur och mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en kombination av

starka historier och erotik.

Sarah Skov är en pseudonym för en ung dansk författare. Hon har även skrivit de erotiska novellerna Besatt
av Owen Gray, Ät med mig och Generation Bilsex.

 

"Du är tydlig i mina minnen. I mina drömmar är du verklig, i
drömvärlden är du min. Dina läppar hittar min mun. Din tunga lika
lekfull som jag minns den. Ditt kynne lika lugnt och nyfiket. Ditt

skratt så befriande. Dina händer undersöker. Din kyss är intensiv. Din
kropp är girig, men samtidigt eftergiven. Jag känner värmen från dig
när du omsluter mitt kön. Jag känner din varma, våta klitoris under
mina fingerspetsar. Jag känner hur du stramar och klämmer om mig

innan du kommer."

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten
Erika Lust. Hennes syfte är att skildra människans natur och

mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i
en kombination av starka historier och erotik.

Sarah Skov är en pseudonym för en ung dansk författare. Hon har
även skrivit de erotiska novellerna Besatt av Owen Gray, Ät med

mig och Generation Bilsex.
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