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Kalendersex Katja Slonawski Hent PDF " Henrik ställde sig på knä på golvet framför henne och särade på
hennes knän. Han tog tag om hennes lår och drog henne till sig så att hennes klänning åkte upp, hon drog
hastigt efter andan när han hastigt drog av hennes trosor. Hon hann tänka att han aldrig hade gjort det här
förut, men kom inte särskilt mycket längre än så innan han drog hennes fitta mot sitt ansikte, och lutade sig

in."

Marja och Henrik har varit gifta länge och deras äktenskap är inte alls dåligt. Däremot saknas glöden och i
sovrummet händer sällan något. Men när Marja föreslår en adventskalender, med nya sexuella aktiviteter

varje dag fram till jul, är Henrik med på noterna. Paret börjar trevande att experimentera med varandra, men
snart tar lusten över och allting tycks komma naturligt. Det blir en jul de sent ska glömma.

Katja Slonawski skriver spännande och erotiskt laddade noveller om vardagliga människor i oväntade
situationer. Med fokus på den ljuvligt bubblande känslan som bara beröring och förväntan kan åstadkomma,
gestaltar hon komplexa karaktärer som utmanar gränserna för den traditionella sexnovellen. Katja Slonawski

är novellist och ordkonstnär, bosatt i Skåne, född och uppvuxen i Göteborg.
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