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Herrani vallassa - Sexy erotica Reiner Larsen Wiese Hent PDF "Nyt saan orgasmeja, niin usein kuin minulla
on aikaa, niin usein kuin haluan ja minulla on rahaa. Minun ei tarvitse miettiä. Herrani tietää, mistä pidän.
Hän tekee kaiken sen, mitä olen kaivannut jo niin kauan. Panee minut kuriin, sitoo ja lyö minua, pakottaa
minua. Hän pitää työstään. Tiedän sen. Hän on itsekin tullut viime kerroilla, kun olen käynyt siellä. Siitä ei
puhuta mitään klinikan esitteessä. Kun aloin käydä herrani luona, hän ei saanut itse orgasmia. Hänellä ei

pitäisi olla energiaa siihen kaikkien asiakkaiden jälkeen. Koetan olla ottamatta kunniaa ja ylpistymättä siitä,
mutta en pysty."

Novelli on julkaistu yhteistyössä ruotsalaisen elokuvatuottajan Erika Lustin kanssa. Hänen tavoitteenaan on
kuvata ihmisen luonnetta ja moninaisuutta kertomuksilla intohimosta, läheisyydestä, rakkaudesta ja halusta

yhdistämällä vahvoja tarinoita ja eroottisia hupailuja.

Reiner Larsen Wiese on tanskalainen eroottinen novellisti. Monet hänen kertomuksistaan sijoittuvat BDSM:n
maailmaan.

 

"Nyt saan orgasmeja, niin usein kuin minulla on aikaa, niin usein
kuin haluan ja minulla on rahaa. Minun ei tarvitse miettiä. Herrani
tietää, mistä pidän. Hän tekee kaiken sen, mitä olen kaivannut jo niin
kauan. Panee minut kuriin, sitoo ja lyö minua, pakottaa minua. Hän
pitää työstään. Tiedän sen. Hän on itsekin tullut viime kerroilla, kun
olen käynyt siellä. Siitä ei puhuta mitään klinikan esitteessä. Kun
aloin käydä herrani luona, hän ei saanut itse orgasmia. Hänellä ei

pitäisi olla energiaa siihen kaikkien asiakkaiden jälkeen. Koetan olla
ottamatta kunniaa ja ylpistymättä siitä, mutta en pysty."

Novelli on julkaistu yhteistyössä ruotsalaisen elokuvatuottajan Erika
Lustin kanssa. Hänen tavoitteenaan on kuvata ihmisen luonnetta ja
moninaisuutta kertomuksilla intohimosta, läheisyydestä, rakkaudesta
ja halusta yhdistämällä vahvoja tarinoita ja eroottisia hupailuja.

Reiner Larsen Wiese on tanskalainen eroottinen novellisti. Monet
hänen kertomuksistaan sijoittuvat BDSM:n maailmaan.
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