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genomskinlig, svart. Jag kan se mina små, fasta bröst genom det tunna tyget. Jag går ett par steg bort från den

lilla spegeln, ställer mig med sidan mot spegeln och granskar mig uppifrån och ner. De högklackade
mockastövlarna, som går till mina knän, klär mina lår."

När en kvinna bestämmer sig för att uppfylla en av sin pojkväns fantasier finns det ingenting som kan stoppa
deras intensiva begär till varandra.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten Erika Lust. Hennes syfte är att skildra
människans natur och mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en kombination av

starka historier och erotik.

Reiner Larsen Wiese är en dansk författare som skrivit en mängd erotiska noveller som utspelar sig i BDSM-
världen.

 

"Jag rättar till min bodystocking. Den är genomskinlig, svart. Jag kan
se mina små, fasta bröst genom det tunna tyget. Jag går ett par steg
bort från den lilla spegeln, ställer mig med sidan mot spegeln och

granskar mig uppifrån och ner. De högklackade mockastövlarna, som
går till mina knän, klär mina lår."

När en kvinna bestämmer sig för att uppfylla en av sin pojkväns
fantasier finns det ingenting som kan stoppa deras intensiva begär till

varandra.

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten
Erika Lust. Hennes syfte är att skildra människans natur och

mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i
en kombination av starka historier och erotik.

Reiner Larsen Wiese är en dansk författare som skrivit en mängd
erotiska noveller som utspelar sig i BDSM-världen.
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