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Good girl

Amelia Edwards trænger til at få et liv, et sexliv for at være helt præcis! Hun bor i The Big Apple, hvor hun
formodes at kunne møde alle former for enlige, smukke mænd. Men i stedet for tilbringer hun for meget tid
på internetcaféen for at skrive om sine fantasier i stedet for at leve dem ud! Men det er ved at ændre sig nu.

Bad boy

Jay Wagner har længe været på udkig efter en sexet kvinde som Amelia. Og da han læser hendes erotiske
hemmeligheder, ved han, at hun er den rigtige for ham. Han læser flere af hendes breve og finder ud af,
hvordan man skal røre ved hendes krop, og hvilke ord, der vil få hende til at skrige af glæde. Det er det
perfekte fantasiforhold. Indtil virkeligheden rammer dem ... og Amelia finder ud af, at han hemmeligt har

luret hende!

 

Great sex

Jay har forført hendes krop. Kan han også forføre Amelia’s hjerte ...?

 

Hemmelig dagbog

Good girl

Amelia Edwards trænger til at få et liv, et sexliv for at være helt
præcis! Hun bor i The Big Apple, hvor hun formodes at kunne møde
alle former for enlige, smukke mænd. Men i stedet for tilbringer hun
for meget tid på internetcaféen for at skrive om sine fantasier i stedet

for at leve dem ud! Men det er ved at ændre sig nu.

Bad boy

Jay Wagner har længe været på udkig efter en sexet kvinde som
Amelia. Og da han læser hendes erotiske hemmeligheder, ved han, at
hun er den rigtige for ham. Han læser flere af hendes breve og finder
ud af, hvordan man skal røre ved hendes krop, og hvilke ord, der vil
få hende til at skrige af glæde. Det er det perfekte fantasiforhold.
Indtil virkeligheden rammer dem ... og Amelia finder ud af, at han

hemmeligt har luret hende!

 



Great sex

Jay har forført hendes krop. Kan han også forføre Amelia’s hjerte ...?

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Hemmelig dagbog&s=dkbooks

