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et smil, så jeg kjenner igjen jenta mi. Du snur deg rundt og lar hendene gli over rumpeballene dine. Jeg kan
ikke la være å ta på meg selv. Du snur deg igjen, skyter underlivet litt frem og gjør et nummer ut av å vise
meg hvordan du åpner bodystockingen din. Du trekker den opp så jeg kan se den lille, barberte fitta di. Jeg

rekker ut etter den. Men du dasker vekk hånda mi."

Novellen er utgitt i samarbeid med den svenske filmprodusenten Erika Lust. Formålet hennes er å skildre
menneskets natur og mangfoldighet gjennom fortellinger om pasjon, intimitet, kjærlighet og lyst i en

kombinasjon av sterke historier og erotisk komedie.

Reiner Larsen Wiese skriver erotiske noveller.

 

"– Er du klar? sier du med en mildere stemme og et smil, så jeg
kjenner igjen jenta mi. Du snur deg rundt og lar hendene gli over
rumpeballene dine. Jeg kan ikke la være å ta på meg selv. Du snur
deg igjen, skyter underlivet litt frem og gjør et nummer ut av å vise
meg hvordan du åpner bodystockingen din. Du trekker den opp så
jeg kan se den lille, barberte fitta di. Jeg rekker ut etter den. Men du

dasker vekk hånda mi."

Novellen er utgitt i samarbeid med den svenske filmprodusenten
Erika Lust. Formålet hennes er å skildre menneskets natur og

mangfoldighet gjennom fortellinger om pasjon, intimitet, kjærlighet
og lyst i en kombinasjon av sterke historier og erotisk komedie.

Reiner Larsen Wiese skriver erotiske noveller.
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