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I min herres vold Reiner Larsen Wiese Hent PDF "Nu får jeg mine orgasmer, lige så ofte som jeg har tid, så
ofte som jeg har lyst og penge til. Jeg skal ikke tænke. Min herre ved, hvad jeg kan lide. Han gør alt det, jeg
har trængt til så længe. Irettesætter mig, binder og slår mig, tvinger mig. Han kan lide sit job. Det ved jeg.
Han er kommet de sidste gange, jeg har været der. Det står der ikke noget om i klinikkens brochure. Det var
ikke noget, han gjorde, da jeg begyndte hos ham. Han burde ikke have energi til det, med alle kunder. Jeg
prøver at lade være med at være stolt af det, men kan ikke." Novellen "I min herres vold" er udgivet i
samarbejde med den svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre menneskets natur og
mangfoldighed gennem fortællinger om passion, intimitet, kærlighed og lyst i en kombination af stærke

historier og erotisk komedie. Reiner Larsen Wiese er en dansk forfatter, der har skrevet en lang række erotiske
noveller, der bevæger sig i BDSM-universet. Han er blandt andet medforfatter til novellesamlingen "Udsøgt".

 

"Nu får jeg mine orgasmer, lige så ofte som jeg har tid, så ofte som
jeg har lyst og penge til. Jeg skal ikke tænke. Min herre ved, hvad
jeg kan lide. Han gør alt det, jeg har trængt til så længe. Irettesætter
mig, binder og slår mig, tvinger mig. Han kan lide sit job. Det ved
jeg. Han er kommet de sidste gange, jeg har været der. Det står der
ikke noget om i klinikkens brochure. Det var ikke noget, han gjorde,
da jeg begyndte hos ham. Han burde ikke have energi til det, med

alle kunder. Jeg prøver at lade være med at være stolt af det, men kan
ikke." Novellen "I min herres vold" er udgivet i samarbejde med den

svenske filmproducer Erika Lust. Hendes formål er at skildre
menneskets natur og mangfoldighed gennem fortællinger om
passion, intimitet, kærlighed og lyst i en kombination af stærke
historier og erotisk komedie. Reiner Larsen Wiese er en dansk
forfatter, der har skrevet en lang række erotiske noveller, der

bevæger sig i BDSM-universet. Han er blandt andet medforfatter til



novellesamlingen "Udsøgt".
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