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BESKRIVNING

HETA NÄTTER av JENNY HOLMES"Tommys blick hade verkligen trängt in i henne, fått hennes ben att
bli helt mjuka och hennes mage att pirra. När hon hade sett på honom hade hon känt pirrningar någon
annanstans med, längre ner än magen. En pulserande värme, molande pirrningar. Visst var Björn, som var i
hennes egen ålder, snygg men hans pappa hade verkligen fått hennes puls att öka markant."  Under märket
Rosa och Black ger Shakti ut erotisk-romantiska böcker ur ett kvinnligt perspektiv som tar läsaren hela
vägen utan att censurera något. Erotisk litteratur när den är som hetast. Märket Rosa har ett mjukare språk
än Black.Shakti - som ett nordiskt Harlequin men med lite mer hetta och ångande passion.FEM
STJÄRNOR"Jenny Holmes böcker väcker passionen i mig som aldrig förut. Ingen skriver bättre fysisk
romantik än henne. Ingen."Anna
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Heta Nätter - Hitta en dejt ikväll!

Heta Nätter - 25 gram Artikelnr: 1122 Fiskrätter, gratänger, grytor. Persilja, dragon, vitlök, vitpeppar.
Detta är en krydda som är framtagen för

Heta nätter, kastanjetter -- Vals (Kai Gullmar -- Gus Morris) ; Lo och ...

Kikki Danielsson delar säng med två män. Båda kända från tv. Frågan är hur sambon Stig tar nyheten?

Heta nätter på Hvar | Allt om resor | Expressen | Allt om Resor

Det här året har vi ett väder med hetta och torka som för tankarna till Orienten - ta vara på stämningen och
fixa en fest för heta nätter. Förflytta dig ...
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Heta nätter

https://www.bo-fi.club/?p=HETA%20N%C3%84TTER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HETA%20N%C3%84TTER&ln=se
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