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Hon stönade: "inte mer ..."

Jag tog bröstvårtan i munnen igen.

Hon darrade som ett asplöv nu och jag öppnade hennes korsett utan problem.

De läckra, unga brösten stod rakt upp med styva bröstvårtor.

Jag hoppade upp på disken och lutade mig över henne medan jag frågade henne igen: "Hur stor är stenen?"

Jag väntade inte på svar utan lät mig glida nerför henne, tills mitt huvud var framför hennes sköte."

Det har gått utför för denna privatdetektiv i medelåldern som började sin karriär som polis, och nu driver en
haltande detektivbyrå som både fungerar som kontor och sovplats. En kväll blir han uppringd av en ung
kvinna som ber honom möta henne på en skum bar. Detektiven tror inte en sekund på hennes sorgliga

berättelse men hon är tillräckligt sexig för att han trots allt ska spela med och låtsas tro på hennes lögner.
Denna sexiga klient kanske har något annat i åtanke ...

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika Lust. Syftet med hennes projekt är att
skildra människans natur och dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en

kombination av starka historier och erotisk komedi.

Olrik är författare till flera erotiska noveller, bland andra Leka doktor, Nymfen och faunerna, Leken med Mr.
X och Spansk sommar.
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