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Med Liv og Lyster Nette Sommer Hent PDF "Med Liv og Lyster" er andet bind i en frimodig quadrologi med
erotisk indhold på baggrund af Nette Sommers udførlige dagbogsnotater. Som de to foregående udgivelser,
"Kvindelist og Kvindelyst" og "Lysten Vågner", foreligger den nu som e-bog. Forældrene er taget på ferie, så
efter en spændende blaffertur kommer Nette hjem til en tom lejlighed. Hun får tilbudt et interessant sted at bo,

som giver hende rig lejlighed til nye erotiske oplevelser. Her en lille optakt:

”Skal jeg også made frøkenen?” spurgte han.
”Ja tak,” sagde jeg, ”hvis du har lyst.”

- ”Lyst til hvad?”
- ”Til å made mig selvfølgelig, hvad ellers?”

- ”Nåh, der er jo så meget man kunne få lyst til, når man sidder på sengekanten sammen med en smuk
velformet rødhåret godte, der lyder som om hun trænger til lidt omsorg.”

- ”Hvad kunne det fx være?” - 
”Man kunne måske få lyst til å holde om hende og give hende et kys.”

-
”Men hvad nu hvis den smukke velformede rødhårede godte ikke skulle have lyst til å blive holdt om og til å

få et kys af den man sidder sammen med?”
- ”Synes du ikke selv at det lyder lidt utopisk?”

- ”Utopisk? Næh, hvorfor det? Det kunne jo være at den smukke velformede rødhårede godte hellere ville
krammes og kysses af en helt anden end lige ham hun sidder ved siden af på sengen.”

- ”Det er naturligvis en mulighed. Men drik nu din kaffe inden den bliver lige så kold og afvisende som
hende der drikker den og lad os se tiden an. Det kunne jo være at den smukke velformede rødhårede godte
efterhånden ville tø op og alligevel skulle få lyst til å blive krammet og kysset af ham den rare fyr der sidder

ved siden af hende på sengekanten.”
- ”Nå, det mener du?” sagde jeg. - ”Okay, jeg skal i hvert fald først have en kop kaffe til og endnu et

rundstykke, så kan vi jo se om det ændrer noget.”
- ”Hvad har du ellers lavet hele sommeren?” spurgte Erling, mens jeg slubrede kaffen i mig og tørrede mig

om munden.
”Det vil tage alt for lang tid å fortælle nu; jeg tror i stedet jeg vil vise dig lidt af det i praksis.”

Jeg gav ham et 'tak-for-kaffe-kys' og begyndte å knappe hans pyjamasjakke op. Han kvitterede med endnu et
kys og med å trække mine diminutive trusser ned, lagde mig på maven i sengen og ... (læs videre i bogen!)
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