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Inget kan jämföras med känslan av den friska luften uppe på fjällen, vågorna som plaskar mot stranden,
vinden som smeker brösten, vattnet som vidrör könet...Detta är en erotisk novellsamling från Cupido.

Novellsamlingen innehåller följande noveller:Han var en exhibitionist i särklass och visste att det var lätt att
få sympati när någon hade stulit ens kläder." - Av blotta lusten av Niels, Köpenhamn"Hon har satt sig på

bänken i parken och får plötsligt en enorm lust att föra in handen innanför kjollinningen och onanera." - De
stora händerna av Bohemen, Trondheim"Hon har fått lift med honom, blottat sig för honom - och nu vill hon
lägga sig på hans motorhuv." - Liftaren av SilkepusCUPIDO, tidskriften för kåthet, glädje, intimitet och
njutning, har sedan 1984 gett ut erotiska noveller baserade på sina läsares vardagsfantasier och sexuella

upplevelser.

Lyrics of EN MIDSOMMARNATTSDRÖM by Håkan Hellström Johnny var Evas hjärtas låga Han var solen
när det dagas Han var parken när det våras och vi satt på. Midsommarnatt finns även med på samlingsalbumet

En jävla massa hits. Midsommarnatt Chords by Eddie Meduza.

Midsommarnatt

Detta är en erotisk novellsamling från Cupido. Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell
lånestatus. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety
How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Check out En midsommarnatt
by Josias Andersson on Amazon Music. Midsommarnatt Chords by Eddie Meduza. Och luften doftar av en
skog och en brännvin och glada skratt. Midsommarnatt. Det bjuds på en fantastiskt bra mix av kärlek oro

längtan och smärta. Inlägg om en midsommarnatt skrivna av Petronella Simonsbacka.
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