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Helena - Part 2 Emilie M. Sommer Hent PDF Dette er anden del i historien om escortpigen Helena. I første
del, som hedder "Helena", falder hun hovedkuls for den flotte rigmand, Marcus. I anden del forsøger Helena

at finde sig til rette i en tilværelse, der ikke indeholder Marcus. Det går imidlertid ikke så godt. Denne
novelle indeholder scener af af stærk erotisk karakter og bør ikke læses af personer under 18 år. Uddrag af

novellen: "Helena vågnede helt radbrækket på sofaen klokken syv næste morgen. Hun strakte sig og kiggede
ud i haven. Der var dug på græsset, og det så koldt ud, men man kunne se, det ville blive en smuk

efterårsdag. Hun besluttede at klæde sig varmt på og køre en tur ned til stranden. Det var trods alt det fedeste
ved at bo herude; Vandet. Hun elskede vandet. Det var ren terapi, både at kigge på og lytte til. Hun stod op,
tog et hurtigt bad og trak i joggingtøj, jakke og Maries Ilse Jacobsen gummistøvler. Skønt at hun havde ladet
dem blive hjemme, for Helena ejede ikke nogen praktisk form for beklædning. Selvom hun anså sig selv for
værende naturmenneske, havde hun bestemt ikke antydningen af garderobe til at være det. Hun havde faktisk
ikke været i nærheden af smuk natur siden den aften med Marcus for snart halvanden måned siden. Tanken
om Marcus gjorde hende vemodig. Det gjorde stadig ondt, at han ikke havde kontaktet hende. Hun følte sig
dum og naiv. Selvfølgelig havde han ikke ringet. Hvad skulle en rig, usandsynligt lækker mand dog med en
som hende? ”En luder mener du?”. Magda, hendes onde indre stemme, var på banen. Men ja, hvad skulle han

med en luder."

 

Dette er anden del i historien om escortpigen Helena. I første del,
som hedder "Helena", falder hun hovedkuls for den flotte rigmand,

Marcus. I anden del forsøger Helena at finde sig til rette i en
tilværelse, der ikke indeholder Marcus. Det går imidlertid ikke så

godt. Denne novelle indeholder scener af af stærk erotisk karakter og
bør ikke læses af personer under 18 år. Uddrag af novellen: "Helena
vågnede helt radbrækket på sofaen klokken syv næste morgen. Hun
strakte sig og kiggede ud i haven. Der var dug på græsset, og det så
koldt ud, men man kunne se, det ville blive en smuk efterårsdag.

Hun besluttede at klæde sig varmt på og køre en tur ned til stranden.
Det var trods alt det fedeste ved at bo herude; Vandet. Hun elskede
vandet. Det var ren terapi, både at kigge på og lytte til. Hun stod op,
tog et hurtigt bad og trak i joggingtøj, jakke og Maries Ilse Jacobsen
gummistøvler. Skønt at hun havde ladet dem blive hjemme, for

Helena ejede ikke nogen praktisk form for beklædning. Selvom hun
anså sig selv for værende naturmenneske, havde hun bestemt ikke
antydningen af garderobe til at være det. Hun havde faktisk ikke

været i nærheden af smuk natur siden den aften med Marcus for snart
halvanden måned siden. Tanken om Marcus gjorde hende vemodig.
Det gjorde stadig ondt, at han ikke havde kontaktet hende. Hun følte
sig dum og naiv. Selvfølgelig havde han ikke ringet. Hvad skulle en
rig, usandsynligt lækker mand dog med en som hende? ”En luder
mener du?”. Magda, hendes onde indre stemme, var på banen. Men

ja, hvad skulle han med en luder."
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