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Det røde skrig Irma Lauridsen Hent PDF Så snart de var indenfor, greb han fat i hende. De glødende,
småbidende kys der blev heftigere, mens han flåede det våde tøj af hende.

Ja! Ja, skreg hendes krop. Hun ville have ham. Lige meget hvad han gjorde, ville hun aldrig få nok.
Hun sugede sig fast til hans mund. Løsnede febrilsk hans tøj, tog fat om hans balder og trykkede sig ind mod

ham.
Han tog et fast tag om hendes bryster, greb en af de hårde brystvorter med læberne og sugede på den, mens

han lod hænderne glide ned over hende.
"Sig, at du elsker mig," stønnede hun.

”Jeg elsker dig."
"Sig mit navn,” bad hun, ”så jeg ved det er mig, du mener.”

”Simone.”
”Jeg kan aldrig slippe dig,” hviskede hun med gråden stikkende i halsen. ”Jeg bliver ædt op indefra, uden at

jeg kan gøre noget."

Simone møder kunstneren Mark på en udstilling, og kort efter bliver Mark ven med både Simone og hendes
mand, John.

Hun oplever en voldsom erotisk besættelse af Mark, et ukendt begær der slår benene totalt væk under hende.
Trods dårlig samvittighed fortsætter hendes hemmelige møder med Mark, mens hun langsomt forandrer

personlighed.
Men Mark er ikke den, hun tror. Alligevel er hun parat til alt for ikke at miste ham, vel vidende, at hun styrer

direkte mod en afgrund.
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