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Helena Emilie M. Sommer Hent PDF Helena er helt ny i rollen som escortpige og stadig meget usikker. En
aften skal hun op til en ny kunde i Nordsjælland. Han er rig og det flotteste stykke mand, Helena nogensinde

har set. Det bringer Helena fuldstændig ud af kurs.

Denne novelle indeholder scener af stærk erotisk karakter og bør ikke læses af personer under 18 år.

Kort uddrag af novellen: "”I don’t need a man to make it happen…” Helena skrålede til tonerne fra hendes
yndlingssang. Hun sang falsk, men vinduerne i bilen var lukkede, så der var ingen til at bevidne det. Det var
egentlig paradoksalt, hvis man tænkte over det - At hendes yndlingssang handlede om at være uafhængig af
mænd. For i øjeblikket var Helena utroligt afhængig af dem. De betalte faktisk hendes udgifter, kunne man
vel godt sige. ”Om 500 meter, drej til højre”, kom det fra den syrlige GPS-person, Helena havde døbt Åse.
Der var sommerhuse og træer på begge sider af vejen, og Helena havde ingen anelse om, hvor hun var. Det
var nu godt, hun havde Åse, selvom hun ofte gik hende på nerverne med sin irriterende stemme. ”Drej til
højre”, sagde Åse, og Helena adlød. Her var godt nok øde. Nervøsiteten bredte sig for alvor i hendes krop.

Det var kun tre uger siden, hun havde taget en beslutning, der havde vendt op og ned på hendes tilværelse, og
hun var stadig fuld af nerver, hver gang, hun ankom hos en ny kunde. ”Du har nået destinationen”, kom det
fra Åse. Helena standsede brat og kiggede rundt. Der måtte være en indkørsel, som Åse åbenbart havde
overset. Lidt længere henne fik Helena øje på en skikkelse, der vinkede hende hen. Hun kørte fremad og
kunne se, det var en mand. En særdeles flot mand. Han smilede, og Helenas hjerte sprang et slag over. Shit,

han var lækker."

 

Helena er helt ny i rollen som escortpige og stadig meget usikker. En
aften skal hun op til en ny kunde i Nordsjælland. Han er rig og det
flotteste stykke mand, Helena nogensinde har set. Det bringer Helena

fuldstændig ud af kurs.

Denne novelle indeholder scener af stærk erotisk karakter og bør
ikke læses af personer under 18 år.

Kort uddrag af novellen: "”I don’t need a man to make it happen…”
Helena skrålede til tonerne fra hendes yndlingssang. Hun sang falsk,
men vinduerne i bilen var lukkede, så der var ingen til at bevidne det.
Det var egentlig paradoksalt, hvis man tænkte over det - At hendes

yndlingssang handlede om at være uafhængig af mænd. For i
øjeblikket var Helena utroligt afhængig af dem. De betalte faktisk
hendes udgifter, kunne man vel godt sige. ”Om 500 meter, drej til
højre”, kom det fra den syrlige GPS-person, Helena havde døbt Åse.
Der var sommerhuse og træer på begge sider af vejen, og Helena



havde ingen anelse om, hvor hun var. Det var nu godt, hun havde
Åse, selvom hun ofte gik hende på nerverne med sin irriterende

stemme. ”Drej til højre”, sagde Åse, og Helena adlød. Her var godt
nok øde. Nervøsiteten bredte sig for alvor i hendes krop. Det var kun
tre uger siden, hun havde taget en beslutning, der havde vendt op og
ned på hendes tilværelse, og hun var stadig fuld af nerver, hver gang,
hun ankom hos en ny kunde. ”Du har nået destinationen”, kom det
fra Åse. Helena standsede brat og kiggede rundt. Der måtte være en
indkørsel, som Åse åbenbart havde overset. Lidt længere henne fik
Helena øje på en skikkelse, der vinkede hende hen. Hun kørte fremad
og kunne se, det var en mand. En særdeles flot mand. Han smilede,

og Helenas hjerte sprang et slag over. Shit, han var lækker."
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