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Besatt av Owen Gray Sarah Skov Hent PDF "Jag märker hur mina bröst blir spända och ömma. Jag känner
hur huden över brösten spänns som om de skulle sprängas. Utan att på något vis dra blickarna till mig står jag
vid disken. Men vad de andra inte kan se är att mannens händer klämmer om mina bröst så att huden pressas
ut mellan hans fingrar. Om jag står helt stilla och känner efter kan jag känna den kittlande förnimmelsen av de
små, mörka hårstråna från mannens handrygg mot min underarm. Jag håller andan och flämtar när jag lyfter

huvudet för att se på honom. Jag möter hans blick."

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 Mina
minnen av dig, Ät med mig och Generation Bilsex.

 

"Jag märker hur mina bröst blir spända och ömma. Jag känner hur
huden över brösten spänns som om de skulle sprängas. Utan att på
något vis dra blickarna till mig står jag vid disken. Men vad de andra
inte kan se är att mannens händer klämmer om mina bröst så att
huden pressas ut mellan hans fingrar. Om jag står helt stilla och
känner efter kan jag känna den kittlande förnimmelsen av de små,
mörka hårstråna från mannens handrygg mot min underarm. Jag

håller andan och flämtar när jag lyfter huvudet för att se på honom.
Jag möter hans blick."

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 Mina minnen av dig, Ät med mig

och Generation Bilsex.
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