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Doktorleg - Olrik Hent PDF "Jeg kunne næsten ikke stå på benene, som det sitrede i hele min krop. Det
kunne han sikkert mærke, for han tog fat i mig og holdt mig oprejst, mens han undersøgte min anden
brystvorte. Med munden og tungen. Jeg var seriøst lige ved at få en orgasme. Han slap mig dog lige før, så
jeg vaklende måtte finde balancen ved at tage fat i gynækologstolen. Doktor Andersen havde vendt sig om
mod sit lille skrivebord, men sagde over skulderen: "Ja, sæt De Dem bare op. Jeg noterer mig, at Deres
brystvorter er ualmindeligt velfungerende og meget sensitive." Jeg kravlede op i stolen." Novellen er udgivet
i samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre menneskets natur og
mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en kombination af stærke
historier og erotisk komedie. Olrik er forfatter til en række erotiske noveller, blandt andet Doktorleg, Nymfen
og faunerne og Spansk sommer.

"Jeg kunne næsten ikke stå på benene, som det sitrede i hele min
krop. Det kunne han sikkert mærke, for han tog fat i mig og holdt
mig oprejst, mens han undersøgte min anden brystvorte. Med
munden og tungen. Jeg var seriøst lige ved at få en orgasme. Han
slap mig dog lige før, så jeg vaklende måtte finde balancen ved at
tage fat i gynækologstolen. Doktor Andersen havde vendt sig om
mod sit lille skrivebord, men sagde over skulderen: "Ja, sæt De Dem
bare op. Jeg noterer mig, at Deres brystvorter er ualmindeligt
velfungerende og meget sensitive." Jeg kravlede op i stolen."
Novellen er udgivet i samarbejde med den svenske filmproducer
Erika Lust. Hendes formål er at skildre menneskets natur og
mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed
og lyst i en kombination af stærke historier og erotisk komedie. Olrik
er forfatter til en række erotiske noveller, blandt andet Doktorleg,
Nymfen og faunerne og Spansk sommer.
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