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Levande lust Adam Zander Hent PDF Peter och Sandra möts oväntat och bestämmer sig för att fly vardagen
tillsammans. Peter faller handlöst för den tuffa, självsäkra och sexiga Sandra. Men Sandra är osäker på Peter.
Är han rätt man för henne? Hon börjar utsätta honom för en rad sexuella prövningar. Men det går till slut upp
för Peter att något inte står rätt till, att hans liv kanske svävar i fara och att den heta, passionerade Sandra är

någon annan än den hon utger sig för att vara.

Adam Zander skriver om sådant som är spännande, nytt och inte minst kittlande, upphetsande. Hans noveller
rör sig hela tiden i gränslandet mellan erotik och pornografi. Med en orädd blick närmar han sig tabubelagda

ämnen med både skärpa och insikt.

Adam Zander är en pseudonym. Hans författarskap riktar sig framför allt till nyfikna vuxna som bejakar sina
lustar.
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Adam Zander skriver om sådant som är spännande, nytt och inte
minst kittlande, upphetsande. Hans noveller rör sig hela tiden i
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