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BESKRIVNING

"Med huvudet bakåt tryckte hon honom till sig. Började rida hans ansikte som borrats in till ljudet från
hennes safter. Skakade snart över hela hans mun. "Stilla... stilla... stilla..." I en avslutande ridning sjönk hon
ner över hans näsa och gned sig mot hans utsträckta tunga. Lät honom slicka i sig det sista av hennes
njutning. Sessionen hade nått sitt slutmål. Vimmelkantig sträckte hon sig efter trosorna och torkade upp
sina safter, liksom allt som runnit nerför låren, och petade in dem mellan hans läppar."I denna laddade
erotiska novell är hon dominant och han undergiven. Det finns instruktioner, belöning och bestraffning
samt massor av redskap. Hon har förberett något speciellt för honom och kommer ge honom vad han
förtjänar.Nina Alvén är en svensk författare som har skrivit noveller så länge hon kan minnas. Hennes
fokus ligger på det erotiska och de många nyanserna inom BDSM. Tanken är att bjuda in till det förbjudna,
där läsaren får chansen att leva ut sina vildaste drömmar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Drottning Kristina - Wikipedia

Marken skälver. Himlen mörknar. I det slutande 1900-talet tycks allt vara på väg att rämna. Salman
Rushdies roman är en vulkanisk skröna, där ingenting är ...

10 sätt att ge henne orgasm | Iform.se

"Jag tänker ofta på hur digitalisering öppnar upp världen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt," skriver
Suad Ali i sin senaste krönika.

Under hennes händer/Plan för en prins | HarperCollins Nordic

Snart är det jul! Vi har plockat ihop 12 fina och billiga julklappar som passar



3

Under henne
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