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BESKRIVNING

Andra delen i den heta och sinnliga serien om en verklig kvinnas erotiska äventyr. I ?Sommaren i Rom?
följer vi med Ea på semester till sydliga breddgrader. Efter uppbrottet med sin man behöver hon vara
ensam och ta avstånd från sina vilda begär. Men den varma romerska luften och storstadens myller av
människor har andra planer för henne? Ea en kvinnlig Don Juan som bara inte kan säga nej. Hon älskar sin
man och sina barn, men det är inte nog. Utan den eggande stämningen som ett äventyr kan erbjuda, stannar
hennes liv av. Så när möjligheten till en ny, erotisk upplevelse erbjuds måste hon slå till... Seriens
kvinnliga huvudperson Ea är inspirerad av en verklig person. Genom samtal med denna kvinna har
författaren Anna Bridgwater skrivit ner hennes berättelse som ett vittnesmål till det hemliga liv hon lever
parallellt med sin vardag med man och barn. ?Temperaturen når nya höjder i denna heta och intensiva
novell om en kvinnas erotiska äventyr.? - Pia Bechmann e-boksrecensent. Anna Bridgwaterär
frilansjournalist, författare och har en fil. kand. i litteraturvetenskap. Serien ?En kvinnas intima
bekännelser? är hennes skönlitterära debut.Ljudbok: 1 MP3-CD Speltid: 1 t. 01 min.Uppläsare: Hanna
Lund



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sommaren i Rom - En kvinnas intima bekännelser 2 - Anna Bridgwater - E ...

Sommaren i Rom.pdf --- Wilbur Smith --- 9788711956083 Sommar-OS i Rom 1960 Kanalerna i
Venedig och Colosseum i Rom. Det är den gängse bilden av Italien.

Rom - Tips & råd Rom - Reseguiden

Andra delen i den heta och sinnliga serien om en verklig kvinnas erotiska äventyr. I ?Sommaren i Rom?
följer vi med Ea på semester till sydliga breddgrader. Efter ...

sommar i Rom | Travel2be Sweden

Tja , vi är två grabbar som ska till Rom i sommar, vi åker troligen i slutet av juni och vore underbart att få
höra lite av er, typ tips, vad man kan tänka på ...
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Sommaren i Rom
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