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utan att röra sig. Sakta lugnade sig Christinas andhämtning. Hon tog ett steg närmre John och han rörde sig

mot henne i samma stund, och snart tog han henne i sina armar. "Christina", sa han. Och än en gång:
"Christina." Först då kysste han henne. Mjukt och försiktigt utforskade han hennes mun med sin tunga, lekte
med hennes tunga och blev allt mer ivrig och krävande. Hon tryckte sig mot honom, ville ha mer av honom,
ville känna hans händer på sin kropp. Han backade plötsligt undan. "Jag borde inte ha kommit hit", sa han
plågat. Hon drog honom till sig igen. "Jo", sa hon. "Jag tänker på dig hela tiden." "Är det sant?" Hans blick
var forskande. Istället för att svara kysste hon honom. Hon kände hur mycket makt hon hade över honom och

den insikten var nästan lika upphetsande som hans händer som nu började utforska hennes kropp. Hon
stönade lätt. "Christina!" Hans röst var inte mycket mer än ett stön, och plötsligt visste hon att det här var rätt
ställe för det som nu skulle hända: I denna undangömda lilla bukt, där hon hade varit så lycklig, men också
olycklig, skulle hon för första gången älska med en man. Men han sköt henne ifrån sig igen. "Det går inte,
Christina", sa han. "Din familj skulle aldrig förlåta mig. Vi måste vara förnuftiga och ..." "Jag vill inte vara

förnuftig", viskade Christina.

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".

 

De såg på varandra, tysta och utan att röra sig. Sakta lugnade sig
Christinas andhämtning. Hon tog ett steg närmre John och han rörde
sig mot henne i samma stund, och snart tog han henne i sina armar.
"Christina", sa han. Och än en gång: "Christina." Först då kysste han
henne. Mjukt och försiktigt utforskade han hennes mun med sin

tunga, lekte med hennes tunga och blev allt mer ivrig och krävande.
Hon tryckte sig mot honom, ville ha mer av honom, ville känna hans
händer på sin kropp. Han backade plötsligt undan. "Jag borde inte ha
kommit hit", sa han plågat. Hon drog honom till sig igen. "Jo", sa
hon. "Jag tänker på dig hela tiden." "Är det sant?" Hans blick var
forskande. Istället för att svara kysste hon honom. Hon kände hur
mycket makt hon hade över honom och den insikten var nästan lika
upphetsande som hans händer som nu började utforska hennes kropp.
Hon stönade lätt. "Christina!" Hans röst var inte mycket mer än ett
stön, och plötsligt visste hon att det här var rätt ställe för det som nu
skulle hända: I denna undangömda lilla bukt, där hon hade varit så
lycklig, men också olycklig, skulle hon för första gången älska med
en man. Men han sköt henne ifrån sig igen. "Det går inte, Christina",
sa han. "Din familj skulle aldrig förlåta mig. Vi måste vara förnuftiga

och ..." "Jag vill inte vara förnuftig", viskade Christina.

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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