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Den manliga eskorten Linda G Hent PDF "Han placerar fötterna på marken och stänger av motorn, innan han
sliter av sig hjälmen och skakar sina ljusa lockar. Jag är helt hypnotiserad och det går rysningar längs med

hela ryggraden. Jag känner en vilja att få ögonkontakt med honom och utan att tveka låser jag hans blick med
min. Jag vill se in i hans ögon och jag gör det utan att tveka. Det går en elektrisk stöt genom min kropp. Jag

glömmer bort att andas och det är först när lungorna börjar protestera som jag flämtar efter luft."

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.

Linda G. är en dansk författare som skriver erotiska noveller.

 

"Han placerar fötterna på marken och stänger av motorn, innan han
sliter av sig hjälmen och skakar sina ljusa lockar. Jag är helt

hypnotiserad och det går rysningar längs med hela ryggraden. Jag
känner en vilja att få ögonkontakt med honom och utan att tveka
låser jag hans blick med min. Jag vill se in i hans ögon och jag gör
det utan att tveka. Det går en elektrisk stöt genom min kropp. Jag

glömmer bort att andas och det är först när lungorna börjar protestera
som jag flämtar efter luft."

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.

Linda G. är en dansk författare som skriver erotiska noveller.
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