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Syskonkärlek B. J. Hermansson Hent PDF "Friktionen skjuter salvor av rysningar inom mig. Våra kroppar är
alldeles heta, hans så väl som min egen. Andetagen fyller rummet och lämnar imma på fönsterrutorna. Jag
klamrar mig fast kring hans kropp, drar honom till mig så nära och så tätt det är möjligt. Vill insupa honom
till det totala. Och går det att han trycker sig en minsta millimeter djupare in i mig, mot mitt allra, allra

innersta, min kärna, så vill jag att han ska göra det."

Jenni är förnuftig. Hon vet vad som är rätt och vad som är absolut förbjudet. Christoffer är hennes styvbror.
Plötsligt börjar Jenni se honom med andra ögon än tidigare. Och hon inte bara ser och registrerar honom –
hon vill ha honom. Jenni försöker trycka de erotiska känslorna undan. Att vara kåt på sin styvbror, det är

förstås allt annat än acceptabelt.

Men när känslorna inte försvinner bestämmer hon sig för att välkomna dem.

B. J. Hermansson låter med skicklighet sina noveller sväva mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt
inspirerar texternas underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra etablerade föreställningar.

Ofta gällande norm och sexualitet.

 

"Friktionen skjuter salvor av rysningar inom mig. Våra kroppar är
alldeles heta, hans så väl som min egen. Andetagen fyller rummet
och lämnar imma på fönsterrutorna. Jag klamrar mig fast kring hans
kropp, drar honom till mig så nära och så tätt det är möjligt. Vill

insupa honom till det totala. Och går det att han trycker sig en minsta
millimeter djupare in i mig, mot mitt allra, allra innersta, min kärna,

så vill jag att han ska göra det."

Jenni är förnuftig. Hon vet vad som är rätt och vad som är absolut
förbjudet. Christoffer är hennes styvbror. Plötsligt börjar Jenni se
honom med andra ögon än tidigare. Och hon inte bara ser och
registrerar honom – hon vill ha honom. Jenni försöker trycka de

erotiska känslorna undan. Att vara kåt på sin styvbror, det är förstås
allt annat än acceptabelt.

Men när känslorna inte försvinner bestämmer hon sig för att
välkomna dem.

B. J. Hermansson låter med skicklighet sina noveller sväva mellan
det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas

underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra
etablerade föreställningar. Ofta gällande norm och sexualitet.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Syskonkärlek&s=dkbooks

