
BANG!
Hent bøger PDF

Nis Jakob
BANG! Nis Jakob Hent PDF BANG! er en vild, erotisk beretning om et hedt ophold i et sommerhus med et
fremmed par. Ind i mellem er romanen også ret morsom. Her er et lille citat fra teksten, før det for alvor går
løs for en af romanens hovedpersoner ... "Hun sugede hårdt på mine læber og tunge. Bed let i mig. Jeg bed
igen. Trak kjolen op. Skilte ballerne ad under kjolen. En finger under trussekanten. Hårenes ruhed mod

fingeren. Og så den glatte, våde varme. Hun stønnede. Trak sig op mod mig. Lagde et ben omkring mit. Gav
plads til fingeren i hendes kusse. Jeg løftede hende op fra gulvet. Hun havde en arm om min hals nu. Den
anden søgte ned i mine bukser. Jeg var tæt på at komme. Men hun drillede. Kildede mine nosser. Strejfede

kun min pik. Jeg ønskede, hun ville tage hårdere fat, men hun vidste, hvad hun foretog sig. Så gjorde hun sig
fri. Kom ned på gulvet. Min hånd gled ud af hende. Hun så på mig med mørke øjne og tog min klæbrige hånd
og trak mig gennem stuen ind i soveværelset." OM ROMANEN: Nis Jakob har skrevet en saftig og også ret
morsom historie om en mands hunger efter et ordentlig knald, og endelige efter et år lykkes det ... Han er
taget med sin kone i sommerhus, men det er ikke konen, der lægger an på ham. Egentlig er han den trofaste
type, men der kommer et tidspunkt, hvor begæret tager kontrollen ... FRA FORFATTERENS FORORD: Dette

er en kortroman, som har været bragt som sommerføljeton i POLITIKEN. Det medførte en masse vrede
læsere, der ikke ville finde sig i, at der lå pornografi på morgenbordet, hvor mindreårige kunne falde over det.
Fair nok, så denne fortælling er altså ikke til børn og sarte sjæle. Historien handler om Helle og Peter, hvis
erotiske forhold er sandet til i barn, jobs og bleskift. Men en tur uden barn tre dage i sommerhus ændrer alt.
Udover romanens erotiske sider er den ifølge læsere også ret morsom. Så der er mulighed for både at grine og

få liv i de erogene zoner og måske se på sin partner med lidt mere overbærende og glubske øjne

 

BANG! er en vild, erotisk beretning om et hedt ophold i et
sommerhus med et fremmed par. Ind i mellem er romanen også ret
morsom. Her er et lille citat fra teksten, før det for alvor går løs for
en af romanens hovedpersoner ... "Hun sugede hårdt på mine læber
og tunge. Bed let i mig. Jeg bed igen. Trak kjolen op. Skilte ballerne
ad under kjolen. En finger under trussekanten. Hårenes ruhed mod
fingeren. Og så den glatte, våde varme. Hun stønnede. Trak sig op
mod mig. Lagde et ben omkring mit. Gav plads til fingeren i hendes
kusse. Jeg løftede hende op fra gulvet. Hun havde en arm om min



hals nu. Den anden søgte ned i mine bukser. Jeg var tæt på at
komme. Men hun drillede. Kildede mine nosser. Strejfede kun min
pik. Jeg ønskede, hun ville tage hårdere fat, men hun vidste, hvad
hun foretog sig. Så gjorde hun sig fri. Kom ned på gulvet. Min hånd

gled ud af hende. Hun så på mig med mørke øjne og tog min
klæbrige hånd og trak mig gennem stuen ind i soveværelset." OM
ROMANEN: Nis Jakob har skrevet en saftig og også ret morsom
historie om en mands hunger efter et ordentlig knald, og endelige

efter et år lykkes det ... Han er taget med sin kone i sommerhus, men
det er ikke konen, der lægger an på ham. Egentlig er han den trofaste
type, men der kommer et tidspunkt, hvor begæret tager kontrollen ...
FRA FORFATTERENS FORORD: Dette er en kortroman, som har
været bragt som sommerføljeton i POLITIKEN. Det medførte en
masse vrede læsere, der ikke ville finde sig i, at der lå pornografi på
morgenbordet, hvor mindreårige kunne falde over det. Fair nok, så
denne fortælling er altså ikke til børn og sarte sjæle. Historien

handler om Helle og Peter, hvis erotiske forhold er sandet til i barn,
jobs og bleskift. Men en tur uden barn tre dage i sommerhus ændrer
alt. Udover romanens erotiske sider er den ifølge læsere også ret

morsom. Så der er mulighed for både at grine og få liv i de erogene
zoner og måske se på sin partner med lidt mere overbærende og

glubske øjne
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