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Tinder-taxi - erotisk novell Lea Lind Hent PDF Om man vaknar upp dagen efter sin vila trettioårsfest och inte
kan tänka på annat än att få ett bra ligg, är det dags att göra något åt det. Musse kan inte vänta längre. Även
om det inte leder till något mer så vill hon ha sex. Det ska vara hett och det ska ske så snart som möjligt. Hon
säljer sin mest värdefulla födelsedagspresent och beställer en taxi. Hon har ingen annan destination än nästa

kille hon matchar med på Tinder. Vad kan väl gå fel ...

Novellen är utgiven i samarbete med den svenska filmskaparen Erika Lust. Syftet med hennes projekt är att
skildra människans natur och dess mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en

kombination av starka historier och erotisk komedi.

Lea Lind är en erotisk författare. Tinder-taxi är hennes första novell.
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