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360 grader Diverse forfattere Hent PDF Forsigtigt skubbede han kjolen længere ned. Den gled af sig selv, til
den nåede hendes hofter, som bredte sig udad, og ballerne, der stod stærke og spændte. Herfra måtte han

lempe den videre, til den igen af sig selv gled det sidste stykke ned om hendes ben og landede som en lyserød
silkesø på gulvet.

Jeg trak vejret tungt, aldrig havde jeg set så megen skønhed; og så stærk en skønhed. Hun stod rank og stolt
mellem os. Jeg stod foran hende og så ned over hendes bryster og videre ned over maven med de svage

skyggefelter om musklerne, fordybningen navlen lå i, den svage antydning af hofteben, de lange stærke lår,
og det sorte krus af hår.

Fra Karen Fastrups novelle Salma, jeg og Black Sugar King Cane

Kristina Stoltz har udgivet Fuglepigen Vega, som er hendes første billedbog for børn. Hun skriver også
voksenbøger hos blandt andet HHS. ER pt. ved at skrive voksenroman, som hun måske vil udgive her.
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