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Sommarsex 1: Bussen Alexandra Södergran Hent PDF "Bussen bromsade plötsligt in, Alice fick snabbt ta
emot med händerna framför sig för att hålla balansen. Någon i folkmassan tjoade till. En annan svor. De hade
kommit till en plats med vägarbetsskyltar och avspärrningar. Underlaget blev skakigt. Det var det sista som
krävdes. De stötte så snabbt och hårt mot varandra nu att den tunna linjen mellan lustfylld lek och rent sex

redan hade korsats."

Alice och Eddie har aldrig träffats i verkliga livet, deras enda möte inträffade med kameror i sängen. Men när
de en svettig sommardag ses på en överfylld buss hettar stämningen till direkt. I brist på sittplatser hamnar
Alice i Eddies knä och snart finns inget annat än bussens rytmiska rörelser, den spända luften och deras

förbjudna lust. Det blir en resa de sent ska glömma.

Sommarsex är en novellserie i tre delar. Bussen är den första delen.

Alexandra Södergran är en svensk anonym författare till noveller. Hennes texter behandlar ofta tabubelagda
ämnen på ett spännande och nytänkande sätt. Framför allt intresserar hon sig för erotik och närmar sig genren

på ett sätt som både överraskar och underhåller läsaren.

 

"Bussen bromsade plötsligt in, Alice fick snabbt ta emot med
händerna framför sig för att hålla balansen. Någon i folkmassan
tjoade till. En annan svor. De hade kommit till en plats med

vägarbetsskyltar och avspärrningar. Underlaget blev skakigt. Det var
det sista som krävdes. De stötte så snabbt och hårt mot varandra nu
att den tunna linjen mellan lustfylld lek och rent sex redan hade

korsats."

Alice och Eddie har aldrig träffats i verkliga livet, deras enda möte
inträffade med kameror i sängen. Men när de en svettig sommardag
ses på en överfylld buss hettar stämningen till direkt. I brist på

sittplatser hamnar Alice i Eddies knä och snart finns inget annat än
bussens rytmiska rörelser, den spända luften och deras förbjudna lust.

Det blir en resa de sent ska glömma.

Sommarsex är en novellserie i tre delar. Bussen är den första delen.

Alexandra Södergran är en svensk anonym författare till noveller.
Hennes texter behandlar ofta tabubelagda ämnen på ett spännande



och nytänkande sätt. Framför allt intresserar hon sig för erotik och
närmar sig genren på ett sätt som både överraskar och underhåller

läsaren.
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