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I Madrid hånglar de på öppen gata Alexandra Södergran Hent PDF "Mamma nynnade vidare, och från
köksbordet hörde jag prasslet från tidningen när farsan vände blad. Christian började suga av mig. Hela tiden
tittade jag mig över axeln. Hela tiden var jag medveten om att någon av dem närsomhelst kunde dyka upp

runt hörnet."

Egentligen är de ett omaka par. Han avskyr när folk stirrar, vill gömma undan deras kärlek och slippa ögonen
som glor. Men hans pojkvän Christian vill visa deras känslor öppet, för alla. Christian är stolt och vill inte
skämmas. Vad krävs för att de ska bli eniga? Under helgen åker de till hans föräldrars sommarstuga, och

Christian har bestämt sig för att inte hämma några känslor – eller lustar.

Alexandra Södergran är en svensk anonym författare till noveller. Hennes texter behandlar ofta tabubelagda
ämnen på ett spännande och nytänkande sätt. Framför allt intresserar hon sig för erotik och närmar sig genren

på ett sätt som både överraskar och underhåller läsaren. Hon har gett ut ett 20-tal erotiska noveller.

 

"Mamma nynnade vidare, och från köksbordet hörde jag prasslet från
tidningen när farsan vände blad. Christian började suga av mig. Hela
tiden tittade jag mig över axeln. Hela tiden var jag medveten om att

någon av dem närsomhelst kunde dyka upp runt hörnet."

Egentligen är de ett omaka par. Han avskyr när folk stirrar, vill
gömma undan deras kärlek och slippa ögonen som glor. Men hans
pojkvän Christian vill visa deras känslor öppet, för alla. Christian är
stolt och vill inte skämmas. Vad krävs för att de ska bli eniga? Under
helgen åker de till hans föräldrars sommarstuga, och Christian har

bestämt sig för att inte hämma några känslor – eller lustar.

Alexandra Södergran är en svensk anonym författare till noveller.
Hennes texter behandlar ofta tabubelagda ämnen på ett spännande
och nytänkande sätt. Framför allt intresserar hon sig för erotik och
närmar sig genren på ett sätt som både överraskar och underhåller

läsaren. Hon har gett ut ett 20-tal erotiska noveller.
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