
Tags: Daddy's girl bok pdf svenska; Daddy's girl epub books download; Daddy's girl ladda ner pdf e-bok; Daddy's girl e-bok apple; Daddy's girl
las online bok; Daddy's girl MOBI download

Daddy's girl PDF E-BOK

Alexandra Södergran

Författare: Alexandra Södergran 
ISBN-10: 9788726150179

Språk: Svenska
Filstorlek: 1986 KB



1

BESKRIVNING

"Hon bestämde sig där och då för att våga. Hon skulle ta det hela vägen, bortom alla chanser till reträtt. Nu
skulle det ske. Och bara tanken fick hjärtat att hamra så vilt i bröstet på henne att hon inte längre visste om
hon ens skulle få något ljud ur munnen. Tanken for runt och jobbade på adrenalinet som sög upp det sköna
från fittan och spillde ut det överallt i kroppen. Fick henne att bli allt kåtare."När Johnny under en lite för
sen kväll försöker ge styvdottern Louise relationsråd slutar det istället med sextips. Han beskriver
ingående hur han framkallar njutning hos kvinnor och samtalet får bara en konsekvens: Louise måste ha
honom. Men hur ska hon lyckas förföra sin egen styvpappa utan att mamma Karin märker något? Louise
kan inte kämpa mot sin åtrå och bestämmer sig för att satsa allt.Alexandra Södergran är en svensk anonym
författare till noveller. Hennes texter behandlar ofta tabubelagda ämnen på ett spännande och nytänkande
sätt. Framför allt intresserar hon sig för erotik och närmar sig genren på ett sätt som både överraskar och
underhåller läsaren. Hon har gett ut ett 20-tal erotiska noveller.
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