
Hot Yoga
Hent bøger PDF

Millie Blake

Hot Yoga Millie Blake Hent PDF Erotisk novelle med løssluppet indhold.
Nellie er vild med sex, men ikke med engangsknald. Så hun tøjler sine lyster, mens hun venter på at en fyr
med kæreste-potentiale skal dukke op. Til gengæld får hendes fantasier frit løb overalt - selv når hun går til
yoga. Hun elsker hot yoga. Det gør hende smidig, holder hende i god form, og så har yogainstruktøren den

lækreste dybe stemme, som inspirerer hendes fantasier. Men en dag er der en fyr som opdager hende midt i en
yogaklasse. Han er bredskuldret, og ser stærk ud. Han er lækker. Det er som om han ser lige igennem hende,

og gennemskuer hvad hun fantaserer om. Han kigger frækt på hende... meget frækt...
Hot Yoga er en fortælling om erotiske fantasier, veltrimmede mænd, lækker sex, og åndeløst begær.

Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, farverigt, og ucensureret sprog.
Novellen svarer cirka til 20 sider i trykt paperback format.

Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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