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Erotic Valentine s Day - 5 erotische verhalen Sofia Fritzson Hent PDF "Als de deur van het toilet opengaat,
sta ik met twee vingers in mijn vagina tegen de wasbak te stoten. Gechoqueerd en beschaamd draai ik mijn
hoofd om te zien wie er binnenkomt. Ik was er daarstraks toch zeker van dat ik de deur op slot had gedaan.
Natuurlijk is hij het. Lang, slungelig en pezig en - belangrijker nog - met een kloppende bobbel in zijn

broek."

Valentijnsdag wordt dit jaar spannender dan ooit met deze bundel vol erotische verhalen! Schaamte is een
woord dat niet bestaat in deze vijf expliciete verhalen. Ga op ontdekkingsreis langs seksuele fantasieën en het
intense verlangen naar een vreemde tijdens het lezen van Hartstocht achter de spiegel en maak kennis met de

naar elkaar verlangende Felicia en Adam in Een warme winternacht. Sta in de schoenen van de sexy en
vrijgevochten Rebecka die lid is van een erotische vakgroep op de universiteit in het pikante verhaal

Erotische metamorfose. Ga op in het biseksuele trio tijdens een spannend Filmavondje. Alsof je zinnen nog
niet genoeg geprikkeld waren, garandeert De laatste wens van de dokter dat dit een Valentijnsdag wordt om

nooit te vergeten.

Deze sexy, erotische verhalenbundel is geschreven door meerdere Zweedse erotische schrijvers van wie het
doel is te prikkelen en vermaken.

 

"Als de deur van het toilet opengaat, sta ik met twee vingers in mijn
vagina tegen de wasbak te stoten. Gechoqueerd en beschaamd draai
ik mijn hoofd om te zien wie er binnenkomt. Ik was er daarstraks
toch zeker van dat ik de deur op slot had gedaan. Natuurlijk is hij
het. Lang, slungelig en pezig en - belangrijker nog - met een

kloppende bobbel in zijn broek."

Valentijnsdag wordt dit jaar spannender dan ooit met deze bundel vol
erotische verhalen! Schaamte is een woord dat niet bestaat in deze
vijf expliciete verhalen. Ga op ontdekkingsreis langs seksuele
fantasieën en het intense verlangen naar een vreemde tijdens het
lezen van Hartstocht achter de spiegel en maak kennis met de naar
elkaar verlangende Felicia en Adam in Een warme winternacht. Sta
in de schoenen van de sexy en vrijgevochten Rebecka die lid is van
een erotische vakgroep op de universiteit in het pikante verhaal
Erotische metamorfose. Ga op in het biseksuele trio tijdens een

spannend Filmavondje. Alsof je zinnen nog niet genoeg geprikkeld
waren, garandeert De laatste wens van de dokter dat dit een

Valentijnsdag wordt om nooit te vergeten.

Deze sexy, erotische verhalenbundel is geschreven door meerdere
Zweedse erotische schrijvers van wie het doel is te prikkelen en



vermaken.
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