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Over grænsen Andrea Bastian Hent PDF Til mænd? Til kvinder? Dagdrømmer eller voyeur? Her er otte

sensuelle og grafiske noveller, der ikke sparer på den hede sex og det grænseoverskridende spil i forførelsen
mellem mennesker, mænd såvel som kvinder. Læs om en gruppe af venner, der afprøver nye konstellationer
til en nytårsfest; om unge mødre, som eksperimenterer med deres seksualitet; en kvinde der bare giver slip;

læs om hverdagens fantasier, der bliver til virkelighed. Indeholder novellerne “Blonder”, “Fagot”,
“Babysitter”, “London”, “Finland”, “Nytår”, “Striptease” og “Gravid”. Uddrag fra "Babysitter": "“Vi er alene
hjemme,” sagde han og kiggede hende i øjnene. Hun gengældte hans blik, og han lagde en hånd på hendes
lår, lige ved kjolekanten, lige så han kunne krybe op under den. Siri sank en klump. “Vi burde ikke gøre det
her,” tvang hun sig selv til at sige, for så havde hun i hvert fald sagt det. “Har du ikke lyst?” spurgte Dan bare
som svar. Hans hånd bevægede sig. Hendes skød brændte. Hendes veninde var langt væk. Hun behøvede

aldrig få noget at vide. Siri nikkede. Hun havde lyst. Hun havde i den grad lyst. Også selvom det var forkert.
Og fordi det var forkert, fordi det var fantasi, som var på vej til at blive til virkelighed. Dans stærke hænder
på hendes lår og nu også på hendes kind. Han førte hendes hoved tættere på sit eget, så tæt, at hun kunne

mærke hans hede ånde. Hans hånd bevægede sig nu fra hendes kind og bag om hendes nakke, han trak hende
tættere på og helt ind i et kys. Dans læber mod hendes, let adskilte og fugtige. En rigtig mand. Siri lænede sig
ind i kysset og mærkede hans skæg kilde mod huden, mærkede hans tunge ånde varme hende op indefra, hans

tunge mod sine læber, dråberne af spyt mellem deres munde. Siri greb fat i hans nakke også og trak sig
tættere på, mens hans frie hånd nu vandrede længere op ad hendes inderlår og helt op i skødet, hvor han lod
den hvile. Han trængte sig ikke på, han lod hende sætte tempoet. Hendes indre skreg på hans berøring. Han
drillede hende i kysset, holdt hendes hoved på plads og slikkede hendes læber for så at fjerne sig og bare lade

hende føle hans åndedræt mod sin mund, den yderste spids af læberne mod hinanden med en gnistrende
elektricitet. Nu løftede han hovedet, tog hånden fra nakken og lagde den på det nøgne stykke hud lige under
hendes hals og over hendes bryst. Han skubbede hende ned at ligge i sofaen og rykkede sig selv, så hun

kunne være der. Siri spurgte ikke, hvad han lavede, da hun mærkede hans hånd glide ned over hendes krop,
lige så forsigtigt hen over hendes bryster og videre ned ad maven, rundt om hendes hofter for endelig at

trække kjolen op over hendes numse. Hun skød ryggen op, og Dan tog fat om kanten af hendes
strømpebukser og trak dem af hendes ben sammen med trusserne i en næsten ubesværet bevægelse, hvorefter

han smed dem skødesløst på gulvet. " Forfatteren Andrea Bastian har udover denne samling udgivet
adskillige erotiske noveller om mødet mellem mennesker og overnaturlige skabninger som yetier,

indianerguder og dinosaurer.

 

Til mænd? Til kvinder? Dagdrømmer eller voyeur? Her er otte
sensuelle og grafiske noveller, der ikke sparer på den hede sex og det
grænseoverskridende spil i forførelsen mellem mennesker, mænd



såvel som kvinder. Læs om en gruppe af venner, der afprøver nye
konstellationer til en nytårsfest; om unge mødre, som

eksperimenterer med deres seksualitet; en kvinde der bare giver slip;
læs om hverdagens fantasier, der bliver til virkelighed. Indeholder
novellerne “Blonder”, “Fagot”, “Babysitter”, “London”, “Finland”,
“Nytår”, “Striptease” og “Gravid”. Uddrag fra "Babysitter": "“Vi er
alene hjemme,” sagde han og kiggede hende i øjnene. Hun gengældte
hans blik, og han lagde en hånd på hendes lår, lige ved kjolekanten,
lige så han kunne krybe op under den. Siri sank en klump. “Vi burde
ikke gøre det her,” tvang hun sig selv til at sige, for så havde hun i
hvert fald sagt det. “Har du ikke lyst?” spurgte Dan bare som svar.
Hans hånd bevægede sig. Hendes skød brændte. Hendes veninde var
langt væk. Hun behøvede aldrig få noget at vide. Siri nikkede. Hun
havde lyst. Hun havde i den grad lyst. Også selvom det var forkert.
Og fordi det var forkert, fordi det var fantasi, som var på vej til at

blive til virkelighed. Dans stærke hænder på hendes lår og nu også på
hendes kind. Han førte hendes hoved tættere på sit eget, så tæt, at
hun kunne mærke hans hede ånde. Hans hånd bevægede sig nu fra
hendes kind og bag om hendes nakke, han trak hende tættere på og
helt ind i et kys. Dans læber mod hendes, let adskilte og fugtige. En
rigtig mand. Siri lænede sig ind i kysset og mærkede hans skæg kilde
mod huden, mærkede hans tunge ånde varme hende op indefra, hans
tunge mod sine læber, dråberne af spyt mellem deres munde. Siri

greb fat i hans nakke også og trak sig tættere på, mens hans frie hånd
nu vandrede længere op ad hendes inderlår og helt op i skødet, hvor
han lod den hvile. Han trængte sig ikke på, han lod hende sætte

tempoet. Hendes indre skreg på hans berøring. Han drillede hende i
kysset, holdt hendes hoved på plads og slikkede hendes læber for så
at fjerne sig og bare lade hende føle hans åndedræt mod sin mund,
den yderste spids af læberne mod hinanden med en gnistrende

elektricitet. Nu løftede han hovedet, tog hånden fra nakken og lagde
den på det nøgne stykke hud lige under hendes hals og over hendes
bryst. Han skubbede hende ned at ligge i sofaen og rykkede sig selv,
så hun kunne være der. Siri spurgte ikke, hvad han lavede, da hun

mærkede hans hånd glide ned over hendes krop, lige så forsigtigt hen
over hendes bryster og videre ned ad maven, rundt om hendes hofter
for endelig at trække kjolen op over hendes numse. Hun skød ryggen
op, og Dan tog fat om kanten af hendes strømpebukser og trak dem

af hendes ben sammen med trusserne i en næsten ubesværet
bevægelse, hvorefter han smed dem skødesløst på gulvet. "
Forfatteren Andrea Bastian har udover denne samling udgivet
adskillige erotiske noveller om mødet mellem mennesker og

overnaturlige skabninger som yetier, indianerguder og dinosaurer.
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