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Camgirl Lisa Vild Hent PDF "Det här är så fel, tänker hon medan fingrarna utforskar huden, så fel men så
skönt. För ett ögonblick glömmer hon helt bort att hon hade hundratals ögon på sig. Allt som finns kvar i
världen är ljudet av hennes hackiga, flämtande andetag och känslan av fingrarna som är på väg ned mot

hennes trosor."

Ella är i desperat behov av pengar. Därför gör hon någonting som hon aldrig annars skulle göra; något som är
helt fel. När persiennerna hissats ned trycker hon på knappen och hennes kläder faller till golvet. Plagg efter
plagg efter plagg. Hon blottar sig själv totalt och trots att det hon gör är helt fel har hon aldrig förut känt att

någonting varit mer rätt.

Camgirl är den första delen i en serie i tre delar som handlar om hur en ung, oerfaren kvinna upptäcker sig
själv och sin sexualitet.

Lisa Vild är en pseudonym för en svensk författare av erotiska noveller. Hon utforskar i sina noveller
känsliga, men kittlande, ämnen. Lisa tycker att sex borde vara något för alla och vill med sina noveller

normalisera och nyansera bilden av vad sex är. Om det hon skriver är självupplevt eller inte låter vi dock vara
osagt.

 

"Det här är så fel, tänker hon medan fingrarna utforskar huden, så fel
men så skönt. För ett ögonblick glömmer hon helt bort att hon hade
hundratals ögon på sig. Allt som finns kvar i världen är ljudet av

hennes hackiga, flämtande andetag och känslan av fingrarna som är
på väg ned mot hennes trosor."

Ella är i desperat behov av pengar. Därför gör hon någonting som
hon aldrig annars skulle göra; något som är helt fel. När persiennerna

hissats ned trycker hon på knappen och hennes kläder faller till
golvet. Plagg efter plagg efter plagg. Hon blottar sig själv totalt och
trots att det hon gör är helt fel har hon aldrig förut känt att någonting

varit mer rätt.

Camgirl är den första delen i en serie i tre delar som handlar om hur
en ung, oerfaren kvinna upptäcker sig själv och sin sexualitet.

Lisa Vild är en pseudonym för en svensk författare av erotiska
noveller. Hon utforskar i sina noveller känsliga, men kittlande,

ämnen. Lisa tycker att sex borde vara något för alla och vill med sina



noveller normalisera och nyansera bilden av vad sex är. Om det hon
skriver är självupplevt eller inte låter vi dock vara osagt.
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