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Främlingen Katja Slonawski Hent PDF "Han låser om dem, tar tag om hennes midja och drar henne till sig.
Smeker insidan av hennes lår, och det behövs inte mycket för att hon ska vara redo. Hon drar upp sin kjol,
drar ner sina strumpbyxor och låter honom böja henne framåt, ner mot handfatet. Han smeker hennes skinkor,
för två fingrar längs med blygdläpparna, fram och tillbaka mot klitoris. Sensationen slår upp i hennes kropp
som eldslågor."
När en ny bar öppnar i hennes område måste hon gå dit och hennes passion väcks omedelbart till liv av en
främling i kostym. Doften av sandelträ och oliv som kittlar hennes sinnen känns bekant och hennes värld
täcks av ett rosa skimmer. Det blir ett beroende att ta sig till baren och flirta med främlingen, istället för att gå
hem till sin man.
Detta är en erotisk novell om en kvinna som inte vill gå på en middagsdejt, hon vill bara bli knullad.
Katja Slonawski skriver spännande och erotiskt laddade noveller om vardagliga människor i oväntade
situationer. Med fokus på den ljuvligt bubblande känslan som bara beröring och förväntan kan åstadkomma,
gestaltar hon komplexa karaktärer som utmanar gränserna för den traditionella sexnovellen. Katja Slonawski
är novellist och ordkonstnär, bosatt i Skåne, född och uppvuxen i Göteborg.
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