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Våt! är samlingen för dig som inte skäms över att vara kåt. Tio
sexnoveller som får kuken att styvna och fittan att fuktas. Alla får

komma - och inte bara en gång! Oväntade, upphetsande och
välskrivna noveller om trekanter, oralsex, onani i hissar och framför
speglar, fetischer, franska sexklubbar - sex i pooler, på golv, i hissar
och i tvättstugor, och de första trevande sexförsöken på en vanlig
svensk husvagnscamping. Heterosex, homosex och njutningsfullt
egensex: "Fingret glider in och det tänder mig. Jag tänder mig.

Tänder på att möta min blick i spegeln, öppen och kåt. En seg droppe
rinner neråt röven och jag fångar upp den med fingret, stryker den
sedan jämnt över hela fittan och det ilar när fingertopparna rör sig
över klittan." Befriande snuskig explicit feministisk textporr som

aldrig skäms för sig. Lite ärligare - mycket hetare!Får den här texten
dig att rodna du så mycket att du knappt kan läsa? Då

rekommenderar vi istället Schh ... - tio heta berättelser för dig som
längtar. Nästan samma innehåll, betydligt diskretare förpackning.

Våt innehåller följande noveller:Smekmånad av Malva B. Hissen ner
till himlen av Anna Ringberg. Påfyllning av Moa Eriksson Sandberg.
Husvagnssemester av Niklas Frykholm. Nylonstrumporna av Eme



Johansson. Vargen och Rödluvan av Annakarin Svedberg. Gyllene
snittet av Lina Forss. Trosorna av Daniel Möller. Hela kvällen, hela
natten av Johanna Narberg. Tänk på mig av Tove Nordh. Novellerna
har tidigare getts ut som enskilda e-singlar, nu samlar vi de bästa i
två antologier: Våt! - en explicit version för den vågade läsaren, och
Schh ... en diskret version för den blygare. Samlingarna finns dels

som e-böcker, dels som tryckta mjukband.
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