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Løgne Susanne Ahlenius Hent PDF Jeg har hans arme rundt om min talje. Hans varme åndedræt mod min
nakke giver mig kuldegysninger, da han trykker sine læber mod den tynde hud bag øret.

Varmen fra hans krop spreder sig over min hud, og da jeg vender mig om kysser han mig. Jeg lægger hovedet
mod hans bryst, og hjerteslagene banker mod min kind.

 
"Jeg elsker dig!" hvisker han med læberne mod min pande. "Jeg kan ikke holde mig fra dig længere." Vi

holder om hinanden og han kysser mig intenst. Det føles som et farvel, men også som et løfte om mere. Jeg
aer hans kind og hvisker, at alt nok skal gå. Jeg er lykkelig … Cattis er frustreret, fordi hendes kæreste har
arbejdet ualmindeligt meget over på det seneste. Løgne kan føre meget med sig, og i Cattis' tilfælde får de

hende til at forfølge en ellers utænkelig tanke.

"Løgne" er en selvstændig historie i serien Sex nuancer af kærlighed.
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