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Alla hjärtans dag: Passion i paradiset Malin Edholm Hent PDF "Känslan av hennes slida mot min tunga får
mitt begär att växa, får hennes tunga, som just nu gör cirklar mot min klitoris, att bli ännu skönare. Vi börjar
båda två bli mer och mer aggressiva och juckar mot den andres mun, håller hårt om den andres skinkor och

rör oss frenetiskt djupare och djupare in i den andre."

Tova och Lo träffades i Julönskningen, där både romantik och stark åtrå uppstod. Nu är de tillbaka i en
uppföljande novell och ska fira den mest romantiska dagen på året - alla hjärtans dag.

De reser till det lyxiga och lugna Nusa Dua på Bali där de ger vika för varje lidelsefull impuls, även mitt
bland badgästerna på stranden. Passion i paradiset är en erotisk novell som får läsaren att längta till värmen.

Malin Edholm är utbildad genusvetare vars specialitet är att skriva feministisk erotik som utmanar normen.
Hon är bland annat författare till novellerna "Julönskningen" och "Passion i spegelglaset". Malin Edholm har

även blivit publicerad i novellsamlingen "Feministisk erotik".

 

"Känslan av hennes slida mot min tunga får mitt begär att växa, får
hennes tunga, som just nu gör cirklar mot min klitoris, att bli ännu
skönare. Vi börjar båda två bli mer och mer aggressiva och juckar
mot den andres mun, håller hårt om den andres skinkor och rör oss

frenetiskt djupare och djupare in i den andre."

Tova och Lo träffades i Julönskningen, där både romantik och stark
åtrå uppstod. Nu är de tillbaka i en uppföljande novell och ska fira

den mest romantiska dagen på året - alla hjärtans dag.

De reser till det lyxiga och lugna Nusa Dua på Bali där de ger vika
för varje lidelsefull impuls, även mitt bland badgästerna på stranden.
Passion i paradiset är en erotisk novell som får läsaren att längta till

värmen.

Malin Edholm är utbildad genusvetare vars specialitet är att skriva
feministisk erotik som utmanar normen. Hon är bland annat
författare till novellerna "Julönskningen" och "Passion i
spegelglaset". Malin Edholm har även blivit publicerad i

novellsamlingen "Feministisk erotik".
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