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Godsägarens hemlighet 3 – en erotisk julberättelse Christina Tempest Hent PDF "Hans ord nära intill hennes
öra gav henne rysningar som gick längs ryggen och samlade sig i en sugande känsla mellan benen. Cecilie
kunde inte dölja den behagliga rysningen och tryckte automatiskt kinden hårdare mot hans för att komma
närmare. Cecilie kände begäret skölja genom hennes kropp och visste att i natt skulle hon inte vara blyga

Cecilie som alltid tvivlade för mycket på sig själv för att komma nära en man. I natt var hon en ingenjör som
visste vad hon ville ha och behövde distrahera sig. Inte mer än så."

Ceciles resa till Nordjylland börjar som ett jobbuppdrag, men förvandlas snart till mer nöje än affärer. På
kvällen möter hon en lång stilig främling på världshusets restaurang och deras möte fortsätter på Ceciles

hotellrum där de spenderar en het natt tillsammans. Cecile tror att detta är sista gången hon kommer att träffa
denne mystiske man, men när deras vägar korsas igen är deras attraktion ostoppbar. Men han döljer något för

henne. Och frågan är om hon kan leva med hans hemlighet ...

"Godsägarens hemlighet" är en erotisk julberättelse i fyra delar.

Christina Tempest är en dansk författare. Hennes böcker handlar om erotik och romans. Berättelserna har
också element av mystik och gåtfullhet i sig.

 

"Hans ord nära intill hennes öra gav henne rysningar som gick längs
ryggen och samlade sig i en sugande känsla mellan benen. Cecilie
kunde inte dölja den behagliga rysningen och tryckte automatiskt
kinden hårdare mot hans för att komma närmare. Cecilie kände
begäret skölja genom hennes kropp och visste att i natt skulle hon

inte vara blyga Cecilie som alltid tvivlade för mycket på sig själv för
att komma nära en man. I natt var hon en ingenjör som visste vad

hon ville ha och behövde distrahera sig. Inte mer än så."

Ceciles resa till Nordjylland börjar som ett jobbuppdrag, men
förvandlas snart till mer nöje än affärer. På kvällen möter hon en
lång stilig främling på världshusets restaurang och deras möte
fortsätter på Ceciles hotellrum där de spenderar en het natt

tillsammans. Cecile tror att detta är sista gången hon kommer att
träffa denne mystiske man, men när deras vägar korsas igen är deras
attraktion ostoppbar. Men han döljer något för henne. Och frågan är

om hon kan leva med hans hemlighet ...



"Godsägarens hemlighet" är en erotisk julberättelse i fyra delar.

Christina Tempest är en dansk författare. Hennes böcker handlar om
erotik och romans. Berättelserna har också element av mystik och

gåtfullhet i sig.
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