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LYSTEN VÅGNER Nette Sommer Hent PDF "I en moden alder finder Nette sin gamle dagbog, som hun fik i
konfirmationsgave. Her genoplever hun sin vågnende interesse for erotik i gymnasieårene, og vi følger med
på hendes tur 'på tommelfingeren' til lands, til vands og i luften. Detaljerede beskrivelser af hendes oplevelser
i Göteborg, det nordvestlige Jylland, på Læsø, Bornholm, Christiansø, Öland og Gotland." (Læs uddrag fra

bogen her:)

Han pillede ved kanten af min bh, stak hånden indenfor og følte, som om han tog mål af dem, på mine faste
ungpigebryster. Brystvorterne blev hårde som hasselnødder da hans fingre strejfede dem. Jeg måtte gøre

gengæld og stak resolut en hånd ned i hans underbukser og mærkede hans lem svulme op. Jeg blev helt bange
da jeg mærkede hvor stort det blev. Bare det ikke var alt for voldsomt! Måske kunne jeg slet ikke rumme det
eller tåle det i mit lille teenage lysthus, hvis han prøvede å trænge ind. Men nu var der ingen vej tilbage. Jeg
begyndte i stedet å massere hans lem for å gøre pinen så kort som muligt. Hev underbukserne af ham, tog
hans kæmpestore lem i munden og bearbejdede det længe og indtrængende. Bare han snart ville komme så
han ikke skulle sprænge min stakkels lille skede. Men han kom ikke. Tværtimod blev hans lem hårdere og

hårdere og større og større jo mere jeg behandlede det. Han flåede mine diminutive trusser af og kildrede min
klitoris med sin tungespids, så jeg næsten ikke kunne få vejret, og stak sin tunge så langt ind han kunne,
mens jeg hev i hans krølhårede sorte manke. Han væltede sig ind over mig og stødte til. Jeg skreg af en

blanding af fryd og smerte da han trængte ind i min alt for lille åbning. Jeg kunne mærke hvordan mine safter
begyndte å smøre hans stempel, min elskovshule tilpassede sig hans organ, så vi tilsammen dannede en

velsmurt maskine. Nu var der ingen smerte mere, men idel fryd. Frem og tilbage gik det, op og ned; i timevis
føltes det, men jeg ville ikke have undværet bare ét sekund af det. Her var der ikke brug for hverken viagra
eller dildo, det var naturens egne kræfter der var i spil. Vi skiftede stilling. Jeg satte mig overskrævs på ham.
Det føltes som ville hans lem gennemtrænge hele min krop. Han nulrede mine hårde brystvorter og kyssede
dem. Det kildrede afsindigt og udløste en stille strøm af elskovssaft mellem mine ben. Jeg mærkede det som
blev der bedre plads til hans lem, og jeg indledte et vildt ridt på hans fuldblodsganger, som skulle jeg vinde

olympisk guld. Jeg sukkede:
»Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer!« mens jeg borede mine spidse negle ind i hans små brystvorter og

faldt forover.

 

"I en moden alder finder Nette sin gamle dagbog, som hun fik i
konfirmationsgave. Her genoplever hun sin vågnende interesse for

erotik i gymnasieårene, og vi følger med på hendes tur 'på
tommelfingeren' til lands, til vands og i luften. Detaljerede

beskrivelser af hendes oplevelser i Göteborg, det nordvestlige
Jylland, på Læsø, Bornholm, Christiansø, Öland og Gotland." (Læs

uddrag fra bogen her:)

Han pillede ved kanten af min bh, stak hånden indenfor og følte, som
om han tog mål af dem, på mine faste ungpigebryster. Brystvorterne
blev hårde som hasselnødder da hans fingre strejfede dem. Jeg måtte
gøre gengæld og stak resolut en hånd ned i hans underbukser og
mærkede hans lem svulme op. Jeg blev helt bange da jeg mærkede
hvor stort det blev. Bare det ikke var alt for voldsomt! Måske kunne
jeg slet ikke rumme det eller tåle det i mit lille teenage lysthus, hvis
han prøvede å trænge ind. Men nu var der ingen vej tilbage. Jeg
begyndte i stedet å massere hans lem for å gøre pinen så kort som
muligt. Hev underbukserne af ham, tog hans kæmpestore lem i



munden og bearbejdede det længe og indtrængende. Bare han snart
ville komme så han ikke skulle sprænge min stakkels lille skede.

Men han kom ikke. Tværtimod blev hans lem hårdere og hårdere og
større og større jo mere jeg behandlede det. Han flåede mine

diminutive trusser af og kildrede min klitoris med sin tungespids, så
jeg næsten ikke kunne få vejret, og stak sin tunge så langt ind han
kunne, mens jeg hev i hans krølhårede sorte manke. Han væltede sig
ind over mig og stødte til. Jeg skreg af en blanding af fryd og smerte

da han trængte ind i min alt for lille åbning. Jeg kunne mærke
hvordan mine safter begyndte å smøre hans stempel, min elskovshule

tilpassede sig hans organ, så vi tilsammen dannede en velsmurt
maskine. Nu var der ingen smerte mere, men idel fryd. Frem og
tilbage gik det, op og ned; i timevis føltes det, men jeg ville ikke
have undværet bare ét sekund af det. Her var der ikke brug for

hverken viagra eller dildo, det var naturens egne kræfter der var i
spil. Vi skiftede stilling. Jeg satte mig overskrævs på ham. Det føltes
som ville hans lem gennemtrænge hele min krop. Han nulrede mine
hårde brystvorter og kyssede dem. Det kildrede afsindigt og udløste
en stille strøm af elskovssaft mellem mine ben. Jeg mærkede det som
blev der bedre plads til hans lem, og jeg indledte et vildt ridt på hans
fuldblodsganger, som skulle jeg vinde olympisk guld. Jeg sukkede:
»Jeg kommer, jeg kommer, jeg kommer!« mens jeg borede mine

spidse negle ind i hans små brystvorter og faldt forover.
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