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'ISM - Pigetur Tiffany Berg Hent PDF SUPERPRIS!!!! Hvad sker der, når fire nære veninder, alle enlige eller
fraskilte i fyrreårs alderen, inviteres til Puerto Banus på Solkysten af deres, viser det sig, særdeles velhavende
ungdomsveninde, som de (måske) mobbede på efterskolen? Og hvem af kvinderne vinder, når deres liv eller
førlighed pludselig afhænger af, hvordan de behandler deres medsøstre? Og hvem taber? Hvad sker der, når
rollerne er fordelt og det psykologiske spil bliver afløst af et fysisk, da en af dem pludselig får en meget
håndgribelig pisk mellem hænderne, med det ansvar og de implikationer, det indebærer? Og hvilke af

veninderne viser sig at have uafklarede mellemværender, der endeligt skal sættes på plads? Tiffany Berg har
skrevet en historie om kontrol, underkastelse, intriger og arrogance. Gennem hele fortællingen opbygges

spændingerne mellem de fem kvinder, indtil det kulminerer i fangenskab i et nordafrikansk fængsel. …og så
vender Berg bøtten og antænder festfyrværkeriet for alvor! En fortælling om frustrationer, kærlighed, hævn,
svigt og venskab. Og selvfølgelig masser af pikant erotik og rå, brutal BDSM. Intet er mere pirrende end den
dybe afgrund af begær, lyst og sanselighed, der findes i os alle. Og få beskriver den så godt som Tiffany Berg,
lige fra de spiddende personskildringer til den overraskende slutning. Uddrag: "Sid helt stille", befalede han
Sonja, idet han rakte ned foran hende, flåede den hvide BH op over brysterne og greb hårdt om hendes højre
vorte. Han klemte og trak ud i den, inden han førte tangen ind og satte de kolde kæber om den udspændte og

forpinte brystvorte. Vera sad overfor og betragtede rædselsslagen seancen. "Gør du nu, som jeg siger?",
spurgte Alonzo blidt Vera, mens han klemte hårdere om vorten, og et grynt af smerte undslap Sonja. Vera
resignerede, udvisende alle tegn på væmmelse. Både over Alonzos opførsel og over det, hun vidste, hun

skulle gøre. Hun nikkede og svarede med svag stemme: "Yes". Sonja åndede lettet op. "Jeg vil anbefale dig at
gøre det godt, så din veninde ikke mister sin kostbare brystvorte og bløder ud over mit gulv", sagde Alonzo.
"Du kommer selv til at slikke blodet op, hvis jeg kan se, at du ikke nyder det!". Han så på Carlos, nikkede

stift og sagde: "Allez!" Carlos, som i mellemtiden havde taget støvler og bukser af, reagerede straks og trådte
igen hen ved siden af Vera. Med et fast greb, satte han igen pikken mod Veras læber og hun lod den villigt
komme ind i munden, mens hun lukkede øjnene og hendes ansigt var forvrænget af kvalme og ubehag. "Du
skal nyde det, mær!", gjaldede Alonzos stemme og klemte så hårdt, at Sonja gav et skrig fra sig. Veras ansigt

slappedes og efter et øjeblik prøvede hun at vise nydelse, mens hun, med munden lukket om pikken,
frembragte anerkendende lyde, som om hun lige havde smagt på en lækker sauce. "Uhmmm!".

DEKLARATION: ePub-udgave Uegnet under 18 år. Anstødeligt sprogbrug. Epub udgave: 198 sider i e-
bogslæser (iPad), 31.862 ord/176.019 tegn/264 kb

 

SUPERPRIS!!!! Hvad sker der, når fire nære veninder, alle enlige
eller fraskilte i fyrreårs alderen, inviteres til Puerto Banus på

Solkysten af deres, viser det sig, særdeles velhavende



ungdomsveninde, som de (måske) mobbede på efterskolen? Og
hvem af kvinderne vinder, når deres liv eller førlighed pludselig

afhænger af, hvordan de behandler deres medsøstre? Og hvem taber?
Hvad sker der, når rollerne er fordelt og det psykologiske spil bliver
afløst af et fysisk, da en af dem pludselig får en meget håndgribelig
pisk mellem hænderne, med det ansvar og de implikationer, det
indebærer? Og hvilke af veninderne viser sig at have uafklarede

mellemværender, der endeligt skal sættes på plads? Tiffany Berg har
skrevet en historie om kontrol, underkastelse, intriger og arrogance.
Gennem hele fortællingen opbygges spændingerne mellem de fem
kvinder, indtil det kulminerer i fangenskab i et nordafrikansk

fængsel. …og så vender Berg bøtten og antænder festfyrværkeriet
for alvor! En fortælling om frustrationer, kærlighed, hævn, svigt og

venskab. Og selvfølgelig masser af pikant erotik og rå, brutal
BDSM. Intet er mere pirrende end den dybe afgrund af begær, lyst
og sanselighed, der findes i os alle. Og få beskriver den så godt som

Tiffany Berg, lige fra de spiddende personskildringer til den
overraskende slutning. Uddrag: "Sid helt stille", befalede han Sonja,

idet han rakte ned foran hende, flåede den hvide BH op over
brysterne og greb hårdt om hendes højre vorte. Han klemte og trak
ud i den, inden han førte tangen ind og satte de kolde kæber om den
udspændte og forpinte brystvorte. Vera sad overfor og betragtede

rædselsslagen seancen. "Gør du nu, som jeg siger?", spurgte Alonzo
blidt Vera, mens han klemte hårdere om vorten, og et grynt af smerte
undslap Sonja. Vera resignerede, udvisende alle tegn på væmmelse.
Både over Alonzos opførsel og over det, hun vidste, hun skulle gøre.
Hun nikkede og svarede med svag stemme: "Yes". Sonja åndede
lettet op. "Jeg vil anbefale dig at gøre det godt, så din veninde ikke
mister sin kostbare brystvorte og bløder ud over mit gulv", sagde
Alonzo. "Du kommer selv til at slikke blodet op, hvis jeg kan se, at

du ikke nyder det!". Han så på Carlos, nikkede stift og sagde:
"Allez!" Carlos, som i mellemtiden havde taget støvler og bukser af,
reagerede straks og trådte igen hen ved siden af Vera. Med et fast
greb, satte han igen pikken mod Veras læber og hun lod den villigt
komme ind i munden, mens hun lukkede øjnene og hendes ansigt var
forvrænget af kvalme og ubehag. "Du skal nyde det, mær!", gjaldede
Alonzos stemme og klemte så hårdt, at Sonja gav et skrig fra sig.
Veras ansigt slappedes og efter et øjeblik prøvede hun at vise
nydelse, mens hun, med munden lukket om pikken, frembragte
anerkendende lyde, som om hun lige havde smagt på en lækker

sauce. "Uhmmm!". DEKLARATION: ePub-udgave Uegnet under 18
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