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vis var jag hela tiden övertygad om att inget skulle kunna hända mig så länge John var i närheten. Jag tror
inte att jag har börjat gilla honom, men jag är inte lika avvisande mot honom som i början. Precis innan jag
skulle somna i Kejiba önskade jag till och med att han skulle ta mig i sin famn och hålla om mig. Jag tror att
han gjorde det en kort stund eftersom jag var så rädd. Och trots att jag inte gillar honom så tycker jag om hans
doft. Den är så ... manlig. Och så ser han bra ut. Om någon skulle läsa det jag har skrivit skulle de ju kunna

tro att jag var förälskad i John, men det är verkligen en skrattretande tanke.

Hon har legat i min famn, tänkte han. Jag har smekt henne till orgasm, och hon vet inte om det. Jag har smekt
hennes bröst. Jag skulle kunna måla av dem, så väl minns jag hennes former. Men så oskyldig hon var ändå.
Han hade inte ens behövt röra hennes mest intima ställen för att få henne att komma. Hans mjuka hantering
av hennes stjärt och bröst hade räckt. Han ville så gärna introducera henne för den fysiska kärlekens njutning,

han ville så gärna vara den första mannen att få njuta av hennes härliga kropp ...

Viola Maybach har lyckats inspirera ett stort antal läsare med sin serie "Der kleine Fürst". Berättelserna om
den föräldralösa Christian von Sternberg, som utvecklas över tiden till en stark personlighet och en dag
kommer att ta över Furstendömet, är en stor framgång. Andra serier som kommer från Maybachs penn

inkluderar bland annat "Dagboken Christina von Rothenfels", "Rosenweg No. 5" och "The Medical Center".

 

Jag var rädd, men på något märkligt vis var jag hela tiden övertygad
om att inget skulle kunna hända mig så länge John var i närheten. Jag
tror inte att jag har börjat gilla honom, men jag är inte lika avvisande
mot honom som i början. Precis innan jag skulle somna i Kejiba
önskade jag till och med att han skulle ta mig i sin famn och hålla
om mig. Jag tror att han gjorde det en kort stund eftersom jag var så
rädd. Och trots att jag inte gillar honom så tycker jag om hans doft.
Den är så ... manlig. Och så ser han bra ut. Om någon skulle läsa det
jag har skrivit skulle de ju kunna tro att jag var förälskad i John, men

det är verkligen en skrattretande tanke.

Hon har legat i min famn, tänkte han. Jag har smekt henne till
orgasm, och hon vet inte om det. Jag har smekt hennes bröst. Jag
skulle kunna måla av dem, så väl minns jag hennes former. Men så
oskyldig hon var ändå. Han hade inte ens behövt röra hennes mest
intima ställen för att få henne att komma. Hans mjuka hantering av
hennes stjärt och bröst hade räckt. Han ville så gärna introducera

henne för den fysiska kärlekens njutning, han ville så gärna vara den
första mannen att få njuta av hennes härliga kropp ...

Viola Maybach har lyckats inspirera ett stort antal läsare med sin
serie "Der kleine Fürst". Berättelserna om den föräldralösa Christian
von Sternberg, som utvecklas över tiden till en stark personlighet och
en dag kommer att ta över Furstendömet, är en stor framgång. Andra
serier som kommer från Maybachs penn inkluderar bland annat



"Dagboken Christina von Rothenfels", "Rosenweg No. 5" och "The
Medical Center".
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