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Bezeten door Owen Gray Sarah Skov Hent PDF "Het wordt stil in de ruimte. Het meisje heeft de juiste plek
voor de lamp gevonden en de cameraman heeft zijn positie ingenomen. Ik heb het gevoel dat iedereen naar

mij kijkt en houd mijn adem in."

De fantasie van een wellustige vrouw wordt werkelijkheid wanneer zij aan de zijde van de felbegeerde
pornoacteur Owen Gray optreedt in één van zijn films.

De novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse filmproducente Erika Lust. Haar doel is het
schetsen van de natuur en verscheidenheid van de mens door middel van verhalen over passie, intimiteit,

liefde en lust in een samenspel van krachtige verhalen en erotiek.

Sarah Skov is een pseudoniem van een jonge Deense schrijfster. Zij heeft ook de erotische novelles Mijn
herinneringen aan jou, Eet met mij en Generatie Autoseks geschreven.

 

"Het wordt stil in de ruimte. Het meisje heeft de juiste plek voor de
lamp gevonden en de cameraman heeft zijn positie ingenomen. Ik
heb het gevoel dat iedereen naar mij kijkt en houd mijn adem in."

De fantasie van een wellustige vrouw wordt werkelijkheid wanneer
zij aan de zijde van de felbegeerde pornoacteur Owen Gray optreedt

in één van zijn films.

De novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse
filmproducente Erika Lust. Haar doel is het schetsen van de natuur
en verscheidenheid van de mens door middel van verhalen over
passie, intimiteit, liefde en lust in een samenspel van krachtige

verhalen en erotiek.

Sarah Skov is een pseudoniem van een jonge Deense schrijfster. Zij
heeft ook de erotische novelles Mijn herinneringen aan jou, Eet met

mij en Generatie Autoseks geschreven.
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