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Utroskab Linda E. Lund Hent PDF Forlaget skriver: Spændingsroman om et trekantdrama.
"Utroskab" er baseret på en autentisk historie.

Uddrag:
Hun åbnede munden, men der kom ikke en lyd ud af den. »Har du aldrig overvejet at slå ham det

førsteklasses røvhul ved siden af dig ihjel?«, spurgte den mørkklædte kvinde, mens hun sigtede med pistolen
mod den anden kvindes pande.

»Kys mig, Martin. Elsk mig«.
Hun gik et skridt frem. Han rejste sig, mens han samtidig krængede sine underbukser af.

Han holdt en hånd foran sit stive lem.
»Skal vi lade fyren her bestemme?«.

»O.K. men skynd dig, jeg kan næsten ikke vente«.Han flyttede hånden. »Den siger ja«. Han trak hende ind til
sig og kyssede hendes villige læber. Hun kørte sine hænder op og ned ad hans ryg og nappede blidt hans

balder.
»Elsk mig Martin - nu«, stønnede hun.
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