
På Knæ
Hent bøger PDF

Millie Blake
På Knæ Millie Blake Hent PDF Erotisk spændings novelle med xxx-rated indhold. Cell er foto journalist, og

rejser verden rundt for at tage fotografier til en rejsehåndbog. Pludselig strander hun ufrivilligt i et
krigshærget land, og bliver til jaget vildt, på flugt fra et diktatur som vil hende til livs. Hun går under jorden,
og samtidigt tager hun fotos i al hemmelighed af de uretfærdige ting, som sker omkring hende. En dag vover
hun sig ud for at fotografere et bryllup, som viser sig at være overvåget af diktaturet, og så klapper fælden.
Hun bliver pågrebet og ført væk til afhøring og henrettelse af en høj, flot soldat, som viser sig at være lidt af
et sort får, som tilsyneladende har andre planer med hende... På Knæ er en fortælling om magt, frihed, sex, og

begær, når det er allerbedst. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, actionfyldt, og ucensureret
sprog. Novellen svarer cirka til 33 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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