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Muistojani sinusta - Sexy erotica Sarah Skov Hent PDF "Muistoissa näen sinut selvästi. Unissa olet
todellinen, ja virtuaalisessa maailmassa olet minun. Huulesi painautuvat taas huulilleni. Kielesi on juuri niin
leikkisä, millaisena muistan sen. Olemuksesi on niin aistillinen ja utelias. Naurusi on niin vapauttava. Kätesi
ovat niin tutkivat. Suudelmasi ovat niin vaativia. Vartalosi on niin ahne mutta samalla antautuva. Voin tuntea

vartalosi lämmön, kun se ottaa kaluni sisäänsä. Voin tuntea märän, liukkaan häpysi sormenpäissäni, ja
huomaan, miten jännityt ja puristat minua juuri ennen kuin laukeat."

Vanhuus pitelee tiukassa otteessaan miehen ennen niin vahvoja ja elinvoimaisia jäseniä, mutta silti hän
muistelee naista ja kaipaa vartaloa, jota hän niin usein on hyväillyt. Mies rakastaa naista yhä ruumiillaan ja

sielullaan, muistaa tämän joka sopukan ja antaa naisen täyttää hänen arkensa onnellisilla muistoilla.

Novelli on julkaistu yhteistyössä ruotsalaisen elokuvatuottajan Erika Lustin kanssa. Hänen tavoitteenaan on
kuvata ihmisen luonnetta ja moninaisuutta kertomuksilla intohimosta, läheisyydestä, rakkaudesta ja halusta

yhdistämällä vahvoja tarinoita ja eroottisia hupailuja.

Salanimen Sarah Skov taakse kätkeytyy nuori tanskalainen naiskirjailija. Muistojani sinusta -novellin lisäksi
hän on kirjoittanut novellit Owen Grayn riivaama, Syö kanssani ja Autoseksi-sukupolvi.

 

"Muistoissa näen sinut selvästi. Unissa olet todellinen, ja
virtuaalisessa maailmassa olet minun. Huulesi painautuvat taas
huulilleni. Kielesi on juuri niin leikkisä, millaisena muistan sen.

Olemuksesi on niin aistillinen ja utelias. Naurusi on niin vapauttava.
Kätesi ovat niin tutkivat. Suudelmasi ovat niin vaativia. Vartalosi on
niin ahne mutta samalla antautuva. Voin tuntea vartalosi lämmön,
kun se ottaa kaluni sisäänsä. Voin tuntea märän, liukkaan häpysi
sormenpäissäni, ja huomaan, miten jännityt ja puristat minua juuri

ennen kuin laukeat."

Vanhuus pitelee tiukassa otteessaan miehen ennen niin vahvoja ja
elinvoimaisia jäseniä, mutta silti hän muistelee naista ja kaipaa

vartaloa, jota hän niin usein on hyväillyt. Mies rakastaa naista yhä
ruumiillaan ja sielullaan, muistaa tämän joka sopukan ja antaa naisen

täyttää hänen arkensa onnellisilla muistoilla.

Novelli on julkaistu yhteistyössä ruotsalaisen elokuvatuottajan Erika
Lustin kanssa. Hänen tavoitteenaan on kuvata ihmisen luonnetta ja
moninaisuutta kertomuksilla intohimosta, läheisyydestä, rakkaudesta



ja halusta yhdistämällä vahvoja tarinoita ja eroottisia hupailuja.

Salanimen Sarah Skov taakse kätkeytyy nuori tanskalainen
naiskirjailija. Muistojani sinusta -novellin lisäksi hän on kirjoittanut
novellit Owen Grayn riivaama, Syö kanssani ja Autoseksi-sukupolvi.
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