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Ræser Mllie Blake Hent PDF Erotisk novelle med løssluppet indhold. Louise elsker hurtige biler, racerkørere,

og racerløb - og har været så heldig at ende på Silverstone racerbanen til det store Formel 1 Grand Prix
sammen med sin veninde, Susanne. Det er en gammel drøm, som bliver til virkelighed. Susanne er vild i
varmen, og hægter sig omgående på en af de berømte racerkørere. Louise er overladt til sig selv, og glæder
sig til racerløbet, som skal til at starte. Men så støder hun ind i racerkøreren Markus, som er høj, flot, og
ualmindeligt indtagende. Hun bliver med det samme betaget af ham, og er i den syvende himmel, da han
tager hende med ud at køre på racerbanen. Det er det største hun endnu har oplevet. Alt er så perfekt, at det

næsten ikke kan blive bedre... men efter at have indtaget det meste af en flaske champagne i en lille
cocktailkjole bliver det alligevel bedre endnu... Racer er en fortælling om hurtige biler, lækre mænd, lækker
sex, og åndeløst begær. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, farverigt, og ucensureret sprog.
Novellen svarer cirka til 22 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.

 

Erotisk novelle med løssluppet indhold. Louise elsker hurtige biler,
racerkørere, og racerløb - og har været så heldig at ende på

Silverstone racerbanen til det store Formel 1 Grand Prix sammen
med sin veninde, Susanne. Det er en gammel drøm, som bliver til

virkelighed. Susanne er vild i varmen, og hægter sig omgående på en
af de berømte racerkørere. Louise er overladt til sig selv, og glæder
sig til racerløbet, som skal til at starte. Men så støder hun ind i

racerkøreren Markus, som er høj, flot, og ualmindeligt indtagende.
Hun bliver med det samme betaget af ham, og er i den syvende

himmel, da han tager hende med ud at køre på racerbanen. Det er det
største hun endnu har oplevet. Alt er så perfekt, at det næsten ikke
kan blive bedre... men efter at have indtaget det meste af en flaske
champagne i en lille cocktailkjole bliver det alligevel bedre endnu...



Racer er en fortælling om hurtige biler, lækre mænd, lækker sex, og
åndeløst begær. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk,
farverigt, og ucensureret sprog. Novellen svarer cirka til 22 sider i
trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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