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ner mellan benen blandades bilden av de båda männens ansikten och deras försök att tillfredsställa henne till
ett enda vilt och upphetsande minne som ledde henne till en ännu vildare orgasm. Hon fortsatte smeka sig
själv ända tills kroppen blev trött och dåsig. Hennes hand blev kvar mitt i det fuktiga, varma. Hon tyckte om

att göra det själv."

1958. När familjen Ahrendt immigrerade till Afrika var det hårt arbete redan från början. När brorsdottern
Christina kommer från Tyskland för att bo hos dem träffar hon John, en stilig man som fångar hennes intresse,
trots att hon kämpar emot. Johns och Christinas intima möten gör att de kommer närmare varandra och John
börjar längta efter "mer", något som han aldrig tidigare gjort i sina romantiska affärer med kvinnor. Men John

är inte ensam om sina erotiska eskapader. Kvinnan han lever med, Katie, har sina egna hemligheter ...

Viola Maybach är en tysk författare som skriver fängslande historier om starka personligheter. Hon skriver
erotik och romance med inslag av historisk fiktion. Hon har bland annat skrivit den populära serien "Der

kleine Fürst".

 

"... medan hennes fingrar letade sig ner mellan benen blandades
bilden av de båda männens ansikten och deras försök att

tillfredsställa henne till ett enda vilt och upphetsande minne som
ledde henne till en ännu vildare orgasm. Hon fortsatte smeka sig

själv ända tills kroppen blev trött och dåsig. Hennes hand blev kvar
mitt i det fuktiga, varma. Hon tyckte om att göra det själv."

1958. När familjen Ahrendt immigrerade till Afrika var det hårt
arbete redan från början. När brorsdottern Christina kommer från
Tyskland för att bo hos dem träffar hon John, en stilig man som
fångar hennes intresse, trots att hon kämpar emot. Johns och

Christinas intima möten gör att de kommer närmare varandra och
John börjar längta efter "mer", något som han aldrig tidigare gjort i
sina romantiska affärer med kvinnor. Men John är inte ensam om

sina erotiska eskapader. Kvinnan han lever med, Katie, har sina egna
hemligheter ...

Viola Maybach är en tysk författare som skriver fängslande historier
om starka personligheter. Hon skriver erotik och romance med inslag
av historisk fiktion. Hon har bland annat skrivit den populära serien

"Der kleine Fürst".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Afrika och lustens vågor - Edition Érotique 2&s=dkbooks

