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Uppe bland molnen - erotisk novell - Olrik Hent PDF Maya har aldrig haft en kille. Hon har inte ens varit
förälskad. När hennes bror Jimmy en dag ringer och ber henne åka ut till deras gemensamma hangar för att

laga ett flygplan, tänker hon att det är en dag som alla andra. Men vad Maya inte vet är att hennes bror sålt en
flygtur till en snygg kille, men glömt bort det. Maya erbjuder sig att ta med killen på en flygtur, men det

slutar med att hon själv hamnar bland molnen ...

Denna erotiska novell är utgiven i samarbete med den svenska filmproducenten Erika Lust. Hennes syfte är
att skildra människans natur och mångfald genom berättelser om passion, intimitet, kärlek och lust i en

kombination av starka historier och erotik.

Olrik är författare till flera erotiska noveller, bland andra "Leka doktor", "Nymfen och faunerna", "Den röda
diamanten", "Spansk sommar", "Pirat-Jenny" och "Leken med Mr. X".
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