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'ISM - Rengøringsassistenten Tiffany Berg Hent PDF Følg med Tiffany Berg på hendes rejse gennem det

menneskelige sinds seksuelle krinkelkroge, hvor hun sætter fokus på de ismer og fikseringer, der vækker vore
dybeste instinkter. I denne fortælling går Berg tættere på fænomener som ekshibitionisme, fetichisme,
afpresning, tvang samt anal- og oralfiksering - en ordentlig mundfuld (eller røvfuld - undskyld!).

"Rengøringsassistenten" er beretningen om Inger, som, efter at have været offer for sin perverse stedfars
misbrug gennem ungdomsårene, har udviklet en helt speciel 'isme, som hun udlever i sin egenskab af
rengøringsassistent på et forlag i en storby, som kunne være København. Inger er specielt tiltrukket af

kropsvæsker, oralsex og vådt lingeri, men mest af alt er hun fascineret af magt! I sit delvist reparerede sind,
oplever Inger, at hun bevarer kontrollen over enhver situation, ved netop at lade andre tage magten over
hende; at overdrage magten til dem. Samtidig er hendes ønske om at opnå denne kontrol så stort, at hun -
bevidst eller ubevidst - har opøvet en evne til at fremprovokere situationer, der netop bringer hende i den
offerrolle, hun tilstræber - med sin egen krop som indsats. Da Inger samtidig er en ganske flot pige med en
god fantasi, er der ingen grænser for, hvad Berg lader hende gennemgå. Det er beskidt og råt, det er sexet og
brutalt, det er ophidsende og vanvittigt perverst. Kort sagt: Det er virkelig kinky. DEKLARATION: ePub
format Uegnet for personer under 18 år 102 sider i e-bogslæser (iPad), 16.808 ord/94.882 tegn/239,34 kb

Anstødeligt, til tider vulgært, sprogbrug.
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