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Sauna Millie Blake Hent PDF Erotisk novelle med xxx-rated indhold. Caroline er klar til sæsonens

vinterbadning, og begiver sig afsted gennem vinterens tykke snedække. Alle veninderne er der, men der er
også et nyt ansigt - en fyr, som hun aldrig har set før. Han minder mest af alt om Clark Kent, den oprindelige
Superman, som han står dér aldeles fejlfrit trimmet i sit skræddersyede jakkesæt, med guldur, sportsvogn, og

perfekt hår. Caroline går ud fra at han må være bøsse, siden han både ligner en topmodel og er
forretningsmand - en kombination, som normalt er for god til at være sand. Men da Caroline langt om længe
er alene med ham i saunaen, finder hun ud af at det er han bestemt ikke... Faktisk finder hun ud af, at han har
uanede dybder under the smukt polerede overflade. Sauna er en fortælling om varme, kulde, tiltrækning, sex,
og begær, når det rigtig gælder. Historien er skrevet i et frimodigt, pornogratisk, actionfyldt, og ucensureret
sprog. Novellen svarer cirka til 30 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.

 

Erotisk novelle med xxx-rated indhold. Caroline er klar til sæsonens
vinterbadning, og begiver sig afsted gennem vinterens tykke

snedække. Alle veninderne er der, men der er også et nyt ansigt - en
fyr, som hun aldrig har set før. Han minder mest af alt om Clark
Kent, den oprindelige Superman, som han står dér aldeles fejlfrit
trimmet i sit skræddersyede jakkesæt, med guldur, sportsvogn, og

perfekt hår. Caroline går ud fra at han må være bøsse, siden han både
ligner en topmodel og er forretningsmand - en kombination, som

normalt er for god til at være sand. Men da Caroline langt om længe
er alene med ham i saunaen, finder hun ud af at det er han bestemt
ikke... Faktisk finder hun ud af, at han har uanede dybder under the
smukt polerede overflade. Sauna er en fortælling om varme, kulde,
tiltrækning, sex, og begær, når det rigtig gælder. Historien er skrevet



i et frimodigt, pornogratisk, actionfyldt, og ucensureret sprog.
Novellen svarer cirka til 30 sider i trykt paperback format. Ikke

egnet for børn og unge under 18 år.
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