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Älskarinnan – Anna Ekhags erotiska fantasier del 2 Adam Zander Hent PDF Så fort lärarinnan gör inträde i
klassrummet förstår Anna att något kommer att hända. Efteråt kan hon inte sluta fantisera om henne: de bruna

rådjursögonen, den åtsmitande klänningen, det nattsvarta håret som hänger vildvuxet längs hennes
framträdande kurvor. Allt med henne driver Anna till det erotiska vansinnets brant...

En dag ber lärarinnan Anna att vara med på en undersökning. Efter skoltid. Och en chans öppnar sig för
Anna: är det kanske till och med möjligt att få till en trekant?

Adam Zander skriver om sådant som är spännande, nytt och inte minst kittlande, upphetsande. Hans noveller
rör sig hela tiden i gränslandet mellan erotik och pornografi. Med en orädd blick närmar han sig tabubelagda

ämnen med både skärpa och insikt.

Adam Zander är en pseudonym. Hans författarskap riktar sig framför allt till nyfikna vuxna som bejakar sina
lustar.
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