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Praktikanten Elena Lund Hent PDF "‘Vänd dig om‘ säger hon. Och han vänder sig om såklart.

Hans röv är stark och mjuk under Lindas händer. Hon greppar tag om hans skinkor och drar isär dem. Hon
kan höra honom dra efter andan precis innan hon lutar sig in och slickar honom där. Doften är både dovare
och starkare här, mindre parfym men fortfarande så mycket Lucas. Först låter hon tungan glida från pungen
uppåt, förbi anus och till svanken. Hon gör det två, nej tre gånger. Sen slickar hon honom långsamt kring

analöppningen."

Praktikanten som har en crush på chefen kan nog de flesta känna igen sig i, och denna praktikant ser till att få
vad hon vill ha. Femte gången de rör varandra är det hon som är boss. En perfekt erotisk novell för dig som

gillar spänning och förbjudna personer och platser.

Elena Lund är en pseudonym för en svensk erotikförfattare. Med sina berättelser vill Elena utmana våra
förutbestämda idéer om åtrå och normer, och hon skriver erotik som placerar läsaren i nya, oväntade och

laddade situationer.

 

"‘Vänd dig om‘ säger hon. Och han vänder sig om såklart.

Hans röv är stark och mjuk under Lindas händer. Hon greppar tag
om hans skinkor och drar isär dem. Hon kan höra honom dra efter
andan precis innan hon lutar sig in och slickar honom där. Doften är
både dovare och starkare här, mindre parfym men fortfarande så

mycket Lucas. Först låter hon tungan glida från pungen uppåt, förbi
anus och till svanken. Hon gör det två, nej tre gånger. Sen slickar

hon honom långsamt kring analöppningen."

Praktikanten som har en crush på chefen kan nog de flesta känna
igen sig i, och denna praktikant ser till att få vad hon vill ha. Femte
gången de rör varandra är det hon som är boss. En perfekt erotisk
novell för dig som gillar spänning och förbjudna personer och

platser.

Elena Lund är en pseudonym för en svensk erotikförfattare. Med sina
berättelser vill Elena utmana våra förutbestämda idéer om åtrå och
normer, och hon skriver erotik som placerar läsaren i nya, oväntade

och laddade situationer.
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