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Erica Tiffany Berg Hent PDF Advarsel: Sproget i Tiffany Bergs bøger er meget direkte. Erica handler om det
velhavende par Martin og Erica, som begge er villige til at gå langt, måske endda for langt, i deres

bestræbelser på at opfylde Ericas inderste drøm om at blive domineret Uddrag fra romanen: Martin var træt
efter den lange dag og den endelige kulmination på brylluppet og ville rejse sig for at gå i bad, men Erica var
blevet vild og lå klynkende under ham. Hun rettede sine ben ud så Martin væltede om på ryggen. Nærmest
desperat greb hun ud efter hans halvstive pik. Hun trak sit hoved ned til hans skridt og lod med en næsten
dyrisk knurren pikken forsvinde ind i sin mund, mens hendes tunge spillede hen over dens glans. Martin var

som forstenet. Aldrig havde han oplevet Erica med sådan en vildskab. Godt nok havde de ofte dyrket
munderotik, men aldrig sådan at han kom i hendes mund. Nu slikkede hun villigt resterne af hans og hendes

egne safter i sig, som var det hendes sidste måltid. Martin mærkede sin pik stivne i hendes mund. Den
voksede atter til brugbar størrelse og han prikkede hende på skulderen, som ville han sige at hun godt kunne
stoppe nu; at den var klar. Men Erica stoppede ikke. Hun rystede på hovedet, som for at gøre ham klart at hun
havde til hensigt at fortsætte til - og med - det sidste. Martin blev mere og mere ophidset ved tanken om at

skulle komme i hendes mund og han greb fat i hendes hår, så han kunne pumpe hendes hoved op og ned. Hun
stønnede højlydt og blev endnu mere vild, da han fattede hendes hoved mellem sine hænder, væltede dem
begge om på siden og holdt hende i et jerngreb, mens han pulede som en besat i hendes mund. Eksplosionen
kom med uventet kraft. Hans hofter fik deres eget liv og hans pik hamrede dybt nede i halsen på hende, da
den for anden gang den nat afleverede sin ladning. Erica stønnede og klynkede og slugte safterne, mens

hendes hænder febrilsk bearbejdede hendes egen klitoris, indtil hun skreg sin til dato voldsomste orgasme ud
i suiten. Forpustede faldt de sammen i hinandens arme, hvor de, ude af stand til at sove, kyssede og

småsnakkede indtil aprilsolen sendte sine første stråler ind i rummet. Og netop her, på deres bryllupsnat,
havde hun indviet Martin i sine hemmelige drømme om et samliv, der ligger ud over hvad der sædvanligvis
praktiseres i de små hjem, når børnene er udenbys eller lagt i seng. Erica fortalte at hun godt kunne tænke sig

at prøve nogle små lege som blandt andet involverede erotisk tvang, fastbinding, seksuel ydmygelse og
lignende. Hun havde ikke nået at indvie sin første mand i sine tanker og havde ikke haft modet i de enkelte
forhold hun havde haft efter mandens tragiske død, men hendes oplevelse på bryllupsnatten havde atter sat
tankerne i gang hos hende; skulle det prøves, så skulle det være med en hun elskede højere end nogen anden

tidligere partner.

 

Advarsel: Sproget i Tiffany Bergs bøger er meget direkte. Erica
handler om det velhavende par Martin og Erica, som begge er villige

til at gå langt, måske endda for langt, i deres bestræbelser på at
opfylde Ericas inderste drøm om at blive domineret Uddrag fra
romanen: Martin var træt efter den lange dag og den endelige

kulmination på brylluppet og ville rejse sig for at gå i bad, men Erica
var blevet vild og lå klynkende under ham. Hun rettede sine ben ud
så Martin væltede om på ryggen. Nærmest desperat greb hun ud efter
hans halvstive pik. Hun trak sit hoved ned til hans skridt og lod med
en næsten dyrisk knurren pikken forsvinde ind i sin mund, mens

hendes tunge spillede hen over dens glans. Martin var som forstenet.
Aldrig havde han oplevet Erica med sådan en vildskab. Godt nok
havde de ofte dyrket munderotik, men aldrig sådan at han kom i
hendes mund. Nu slikkede hun villigt resterne af hans og hendes

egne safter i sig, som var det hendes sidste måltid. Martin mærkede
sin pik stivne i hendes mund. Den voksede atter til brugbar størrelse
og han prikkede hende på skulderen, som ville han sige at hun godt
kunne stoppe nu; at den var klar. Men Erica stoppede ikke. Hun



rystede på hovedet, som for at gøre ham klart at hun havde til hensigt
at fortsætte til - og med - det sidste. Martin blev mere og mere

ophidset ved tanken om at skulle komme i hendes mund og han greb
fat i hendes hår, så han kunne pumpe hendes hoved op og ned. Hun
stønnede højlydt og blev endnu mere vild, da han fattede hendes

hoved mellem sine hænder, væltede dem begge om på siden og holdt
hende i et jerngreb, mens han pulede som en besat i hendes mund.
Eksplosionen kom med uventet kraft. Hans hofter fik deres eget liv
og hans pik hamrede dybt nede i halsen på hende, da den for anden
gang den nat afleverede sin ladning. Erica stønnede og klynkede og
slugte safterne, mens hendes hænder febrilsk bearbejdede hendes
egen klitoris, indtil hun skreg sin til dato voldsomste orgasme ud i

suiten. Forpustede faldt de sammen i hinandens arme, hvor de, ude af
stand til at sove, kyssede og småsnakkede indtil aprilsolen sendte
sine første stråler ind i rummet. Og netop her, på deres bryllupsnat,
havde hun indviet Martin i sine hemmelige drømme om et samliv,
der ligger ud over hvad der sædvanligvis praktiseres i de små hjem,
når børnene er udenbys eller lagt i seng. Erica fortalte at hun godt

kunne tænke sig at prøve nogle små lege som blandt andet
involverede erotisk tvang, fastbinding, seksuel ydmygelse og

lignende. Hun havde ikke nået at indvie sin første mand i sine tanker
og havde ikke haft modet i de enkelte forhold hun havde haft efter

mandens tragiske død, men hendes oplevelse på bryllupsnatten havde
atter sat tankerne i gang hos hende; skulle det prøves, så skulle det
være med en hun elskede højere end nogen anden tidligere partner.
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