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Leka doktor - Olrik Hent PDF "Jag kunde knappt stå på benen, hela min kropp darrade. Han verkade känna
det, för han tog tag i mig och höll mig upprest medan han undersökte min andra bröstvårta. Med mun och

tunga.

Jag var otroligt nära en orgasm.

Han släppte mig precis innan, så att jag vacklade fick hålla tag i gynekologstolen för att återfå balansen.

Doktor stod vänd mot sitt lilla skrivbord, och sade till mig över axeln:

"Varsågod och sätt er. Jag noterar bara att era bröstvårtor är ovanligt välfungerande och mycket känsliga."

Jag kravlade upp i stolen."

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.

Olrik är författare till flera erotiska noveller, bland annat Spansk sommar och Nymfen och faunerna.

 

"Jag kunde knappt stå på benen, hela min kropp darrade. Han
verkade känna det, för han tog tag i mig och höll mig upprest medan

han undersökte min andra bröstvårta. Med mun och tunga.

Jag var otroligt nära en orgasm.

Han släppte mig precis innan, så att jag vacklade fick hålla tag i
gynekologstolen för att återfå balansen.

Doktor stod vänd mot sitt lilla skrivbord, och sade till mig över
axeln:

"Varsågod och sätt er. Jag noterar bara att era bröstvårtor är ovanligt
välfungerande och mycket känsliga."

Jag kravlade upp i stolen."

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.



Olrik är författare till flera erotiska noveller, bland annat Spansk
sommar och Nymfen och faunerna.
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