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BESKRIVNING

Douglas Öster är en självgod, snygg, välutbildad och framgångsrik läkare på lasarettet i Ljungby. Han
lever i ett lyckligt äktenskap med fru och två barn. Douglas är en biten långdistanslöpare. Han anser sig
vara Ljungbys stora löpare. Han är mycket tävlingsinriktad. När Douglas misslyckas på Göteborgsvarvet
blir besvikelsen övermäktig och ohanterlig. Den djupa besvikelsen är starten på ett grymt och iskallt
beteende. Douglas utnyttjar sin position som läkare och använder sina läkarkunskaper för att nå sitt mål.
Bloddopning blir ett faktum. Dessutom upptäcker han sidor i den egna sexuella läggningen som han inte
var medveten om tidigare. Romanen handlar om hur lockelsen att innerligt vilja uppnå ett mål kan få en
person att helt tappa greppet och gå hur långt som helst för att bli någon . Boken handlar om utnyttjandet
av andra människor, om att svika och bedra sina närmaste och till och med om att döda för att uppnå sitt
mål. Maratonblod är en erotic sports crime-roman. Den utspelar sig i ett statusyrke, i jakten på den
perfekta träningsprestationen och kroppen samt i flera olika erotiska möten. Hur långt är du beredd att gå
för att prestera som bäst på jobbet, uppnå de bästa träningsresultaten och få den optimala sexuella
njutningen?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jessica Blomberg om boken Maratonblod on Vimeo

Douglas Öster är en självgod, snygg, välutbildad och framgångsrik läkare på lasarettet i Ljungby. Han
lever i ett lyckligt äktenskap med fru och två barn.

Maratonblod - Jessica Blomberg - Bok | Akademibokhandeln

Jessica Blomberg med sin bok "Maratonblod". Foto: Marie Magnusson. Detta innehåll är exklusivt för dig
som är prenumerant

Nu kommer Ljungbylärarens debutroman - Smålänningen

Glimtar från Asics Stockholm Marathon 2018 6 jan 2019. 1 min. Big Dog Backyard Ultra 2018 4 jan
2019
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MARATONBLOD

https://www.bo-fi.club/?p=MARATONBLOD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MARATONBLOD&ln=se

	Maratonblod PDF E-BOK
	Jessica Blomberg
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	MARATONBLOD



