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BESKRIVNING

HärskarinnanDet finns straff - och så finns det hämnd.Nora Sutherlin hålls fången, hårt bunden och naken.
Under andra omständigheter hade hon njutit ofantligt av situationen, men hennes kidnappare är inte
intresserad av lek. Eller medömkan.När sanningen går upp om den överhängande fara hon befinner sig i,
börjar Nora spela rollen av Scheherazade och köper sig timme för timme av livet mot berättelser -
sensuella sagor om Søren, Kingsley och Wesley, män som frestat, prövat och plågat henne på olika sätt.
Det här, inser Nora, är hennes liv. Inte något så banalt och vanilj som en kärlekens trekant. Nej, hennes liv
är en knut på ett sidenband, en tilltrasslad röra av längtan från kroppen, hjärtat och sinnet. Och den längtan
kan utlösas vilken minut som helst.Men i Noras värld är ingen människa någonsin helt och hållet hjälplös.
En armé av vänner, beskyddare och älskare är redo att göra vadsomhelst för att rädda henne - även när den
enda lösningen verkar vara att offra livet eller krossa ett hjärta.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Reisz tiffany - härskarinnan - (storpocket) - böcker - Ginza.se

Härskarinnan har här oinskränkt makt över slaven och har full befogenhet att använda, utnyttja, förnedra
och bestraffa slaven så som Hon önskar.

Undergiven mans bekännelser » underkastelse

Filmen Härskarinnan (Possession). En ung kvinna lämnar plötsligt sin familj men utan att säga varför.
Maken börjar följa efter henne för att ta reda på ...

Härskarinnan - Tiffany Reisz - Adlibris Bokhandel

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
härskarinna: härskarinnan: härskarinnor: härskarinnorna
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Härskarinnan

https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%84RSKARINNAN&ln=se
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