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Levende legetøj Christian Darcy Hent PDF Erotisk fortælling med romantik - og sex beskrevet i detaljer.

Fortællingen handler om sex mellem flere mennesker - det handler om swingerlivet i Danmark.

Fortællingens længde svarer til 30 A4 sider, eller cirka 60 almindelige sider i en bog.

Michael og Lotte har været sammen i fire måneder og er dybt forelskede i hinanden. De har et fantastisk
sexliv, men alligevel er der nogle erotiske fantasier som Michael ikke har turdet fortælle om til Lotte.

Sammen tager de på en uges ferie til Tyrkiet, og en aften beslutter Michael sig for, at han vil fortælle Lotte
om en bestemt fantasi han har. Han er meget nervøs, for hvordan hun vil tage det? Vil han skræmme hende
langt væk, og måske miste hende, eller kan han tænde en ild i hende også, og udleve fantasien sammen med

hende?

Anbefales ikke til unge under 18!
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