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BESKRIVNING
"Jag skulle vilja kyssa dig, varje por och varje kroppsdel, stor som liten och länge, länge skulle jag vilja
göra det. Du är som en docka, alldeles oförstörd. Len och skön och slät, en helhet, utan början och utan
slut. Ja, jag skulle till och med vilja smaka den. Jag vaknar mitt i natten och tänker på dig. Jag vill vara
nära dig."Det är någonting utöver det vanliga med honom, det märker hon redan vid deras första möte.
Han är lite återhållsam och hans mörka ögon är hemlighetsfulla och mystiska. Han är alldeles omåttligt
sexig. Trots att hon anar något annorlunda hos honom är hon förtrollad av det erotiska som finns där, det
erotisk mellan dem. Det dröjer inte länge förrän hon börjar tänja på gränsen för vad som känns rätt ...Hud
är en erotisk thriller som inbegriper både nervkittlande sex, förbjudna fantasier samt eventuella
baktankar.B. J. Hermansson skriver på ett språk som är svårt att likna vid någon annans. Författaren 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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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Hud | Serafens specialistmottagning
Hud. Stockholm Hud TELEFON: 08-587 101 40 Telefontiden är ofta hårt belastad. Du kan alltid nå oss
via nätet på 1177.se Vi använder oss av telefonsystemet TeleQ.

Hud - Wikipedia
Eksem beror på att hudens yttre skydd har blivit skadat och att en inflammation har uppstått. Hjälp finns i
form av mjukgörande krämer och läkemedel.

Hud (1963) - Rotten Tomatoes
HUD, EPA, & HHS Announce Plan to Reduce Childhood Lead Exposure . HUD awards $139 million to
protect families from lead-based paint and other home hazards
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