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I min herres våld Reiner Larsen Wiese Hent PDF "Nu får jag mina orgasmer. Så ofta jag hinner, så ofta jag har
lust och pengar. Jag behöver inte tänka. Min herre vet vad jag gillar. Han gör allt det jag drömt om så länge.
Tillrättavisar mig, binder och slår mig, tvingar mig. Han tycker om sitt jobb. Det vet jag. Han kom sist jag var
där. Det står det inget om i klinikens broschyr. Det gjorde han inte när jag började hos honom. Han borde inte
ha energi över till det, med alla kunder han har. Jag försöker att inte vara stolt över det, men det är svårt att

låta bli."

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.

 

"Nu får jag mina orgasmer. Så ofta jag hinner, så ofta jag har lust och
pengar. Jag behöver inte tänka. Min herre vet vad jag gillar. Han gör
allt det jag drömt om så länge. Tillrättavisar mig, binder och slår

mig, tvingar mig. Han tycker om sitt jobb. Det vet jag. Han kom sist
jag var där. Det står det inget om i klinikens broschyr. Det gjorde han
inte när jag började hos honom. Han borde inte ha energi över till

det, med alla kunder han har. Jag försöker att inte vara stolt över det,
men det är svårt att låta bli."

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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