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Lokkedue - Elle: Nosh & Chow Nina Parker Hent PDF Elle rekrutterer den russiske prostituerede Tatiana til
en særligt vigtig opgave på grund af hendes åbenlyse fortrin. De skal se hinanden an, men det går hurtigt op
for Tatiana og Elle, at de både kan arbejde godt sammen og nyde hinandens selskab. Da de møder Vlad og
John på Nosh & Chow spidser det hele hurtigt til. Kan de få overtalt Vlad til at gøre det de har brug for, og
hvor langt er Tatiana og Elle villige til at gå for at nå deres mål? … Sthlm by nite er en erotisk novelleserie

med spændingselementer. En agenthistorie, der pirrer på flere planer. Læs de enkelte dele i vilkårlig
rækkefølge for erotikken eller følg den spændende fortælling kronologisk gennem hele serien. Den udspiller
sig blandt jetsettet på Stockholms mest luksuriøse etablissementer. Hvad sker der egentlig bag de lukkede

døre og i de private selskaber?
"Lokkedue" er en selvstændig historie i Sthlm by nite-serien.

 

Elle rekrutterer den russiske prostituerede Tatiana til en særligt vigtig
opgave på grund af hendes åbenlyse fortrin. De skal se hinanden an,
men det går hurtigt op for Tatiana og Elle, at de både kan arbejde

godt sammen og nyde hinandens selskab. Da de møder Vlad og John
på Nosh & Chow spidser det hele hurtigt til. Kan de få overtalt Vlad
til at gøre det de har brug for, og hvor langt er Tatiana og Elle villige

til at gå for at nå deres mål? … Sthlm by nite er en erotisk
novelleserie med spændingselementer. En agenthistorie, der pirrer på
flere planer. Læs de enkelte dele i vilkårlig rækkefølge for erotikken
eller følg den spændende fortælling kronologisk gennem hele serien.
Den udspiller sig blandt jetsettet på Stockholms mest luksuriøse

etablissementer. Hvad sker der egentlig bag de lukkede døre og i de
private selskaber?

"Lokkedue" er en selvstændig historie i Sthlm by nite-serien.
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