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Hetta Adam Zander Hent PDF Det drar ihop sig till familjens årliga bilsemester. Varje år är det en plåga, och
till råga på allt blir han inklämd i baksätet tillsammans med sin styvsyster, Elin. Micke har aldrig kommit bra
överens med Elin, men hon har på senaste tiden blivit ... vrålsnygg. Inte sällan kommer han på sig själv med
att spana in henne. Och under de trista semesternätterna börjar en insikt smyga sig på: Elins avvisande sätt
mot Micke har betytt något annat än vad han tidigare kunnat gissa. Hon är egentligen supertänd på honom.

Detta blir bilsemestern han förlorar sin oskuld - och får till det mer än så ...

Adam Zander skriver om sådant som är spännande, nytt och inte minst kittlande, upphetsande. Hans noveller
rör sig hela tiden i gränslandet mellan erotik och pornografi. Med en orädd blick närmar han sig tabubelagda

ämnen med både skärpa och insikt.

Adam Zander är en pseudonym. Hans författarskap riktar sig framför allt till nyfikna vuxna som bejakar sina
lustar.

 

Det drar ihop sig till familjens årliga bilsemester. Varje år är det en
plåga, och till råga på allt blir han inklämd i baksätet tillsammans
med sin styvsyster, Elin. Micke har aldrig kommit bra överens med
Elin, men hon har på senaste tiden blivit ... vrålsnygg. Inte sällan

kommer han på sig själv med att spana in henne. Och under de trista
semesternätterna börjar en insikt smyga sig på: Elins avvisande sätt
mot Micke har betytt något annat än vad han tidigare kunnat gissa.
Hon är egentligen supertänd på honom. Detta blir bilsemestern han

förlorar sin oskuld - och får till det mer än så ...

Adam Zander skriver om sådant som är spännande, nytt och inte
minst kittlande, upphetsande. Hans noveller rör sig hela tiden i

gränslandet mellan erotik och pornografi. Med en orädd blick närmar
han sig tabubelagda ämnen med både skärpa och insikt.

Adam Zander är en pseudonym. Hans författarskap riktar sig framför
allt till nyfikna vuxna som bejakar sina lustar.
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