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BESKRIVNING

"Tove dansade - naken och med slutna ögon. Tårarna rann. Frederiks blick sökte sig till hennes kön, och
han tvingade sig själv att se på Ingrid i stället. Hon betraktade dem, men drog sig längre tillbaka i fåtöljen.
Nu var han också naken."Författaren Frederik Mörk har blivit lämnat av både sin pojkvän James och sin
älskare från sommarhusområdet Grå Klit. Han tänker ignorera julen och ägna sig åt sitt skrivande, men
Ingrid från ett av de andra sommarhusen har andra planer. Frederik, Ingrid och Tove Svart firar en ovanlig
julafton tillsammans där sensualitet och oväntade begär utvecklas till tonerna av Bob Dylan på
grammofonen. Men Fredrik är kluven - där finns både den blyga Ingrid och Tove med de förbjudna
fantasierna.I de vackra, ärvda sommarhusen vid Grå Klit andas sommargästerna in dofterna från
Västerhavet och njuter av solen, precis som deras familjer har gjort i flera generationer. Men vi befinner
oss i slutet av 60-talet och luften vibrerar av oro och en okänd frihetskänsla, och oväntade spänningar
uppstår. Erotikens förvandlande kraft är oemotståndlig och sommarfolkets liv tar helt nya riktningar i
form av sex, romantik och ändrade livsöden.Sommarfolket är en erotisk serie i sex delar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vågat 3: Jul för tre - V8-biblioteken

Våga vägra en tidig jul. Jul, ... Men för all del. Julen är ju på väg att förbjudas, ... Publiceringen ska inte
vara äldre än tre månader, ...

Vågat 6: Hårdare - Ane-Marie Kjeldberg - ebok (9788711955994 ...

"Tove dansade - naken och med slutna ögon. Tårarna rann. Frederiks blick sökte sig till hennes kön, och
han tvingade sig själv att se på Ingrid i stället.

Våga välja cykliska aktier | Affärsvärlden

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...
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VÅGAT 3: JUL FÖR TRE

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85GAT%203:%20JUL%20F%C3%96R%20TRE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85GAT%203:%20JUL%20F%C3%96R%20TRE&ln=se
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