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BESKRIVNING

Femtio nyanser-febern har drabbat världen och med den följer en ny generation erotisk litteratur. För dig
nära är den tredje delen i Crossfireserien, Sylvia Days internationella succé.Från det första ögonblicket när
jag träffade Gideon Cross såg jag något i honom som jag behövde. Något jag inte kunde motstå. Jag såg
hans mörka och skadade själ så lik min egen. Jag drogs till honom, jag ville vara med honom för att
överhuvudtaget kunna fungera.För dig blottad ges ut i april, För dig sedd i juni och den tredje och
avslutande delen, För dig nära, ges ut i september. "Det här är en historia om kvinnlig sexualitet och
mänsklig sårbarhet, om livsbejakande lust, om att ge och ta och våga få, om mörk svartsjuka och en
önskan att äga, om den besatthet som kan följa med att älska. En roman väl värd att läsa både för kvinnor
och män."Karina Berg Johansson, författare till Den sista utvägen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

För dig nära - Sylvia Day - ebok (9789113054230) - Adlibris Bokhandel

Här finns information för dig som vill komma i kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hitta en förening nära dig - Svenska Konståkningsförbundet

Det ska vara kul att lära sig åka skridskor och det är aldrig för sent att börja! Ett sätt att lära sig är att gå i
skridskoskola i en konståkningsförening ...

Bio.se - Biljetter till Sveriges oberoende biografer

Nära dig! Musik för meditation och inre ro. 1. Bjud in naturen till ditt hjärta (7.45) 2. Öppna dina inre
dörrar (5.33) 3. Var i nuet och finn ...
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FÖR DIG NÄRA

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96R%20DIG%20N%C3%84RA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96R%20DIG%20N%C3%84RA&ln=se
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