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Hengivelse Daisy Dawn Hent PDF Hvorfor er det i den erotiske litteratur altid kvinder, der underkaster sig, og
mænd der dominerer? Hvordan ville det gå for sig, hvis det var omvendt? Det er spørgsmålet, Daisy Dawn har
stillet sig, da hun skrev sin nye, erotiske roman. Lone holder af Peter, men hun vil gerne opdrage ham til at
stille sig rådighed for hende. Hun forfører ham til at forstå sin seksualitet, som hun synes, den skal være. Og
Peter må erkende, at Lone fører ham ind i en ny og dejlig verden, hvor han vil gøre alt for at tilfredsstille

hende. Han lærer at forstå den dybe glæde i at hengive sig til den kvinde, han holder af. Lone vækker Peters
fantasier. Hun tager ham bagfra. Hun trykker hans mund ind til sit skød. Hun låner ham ud til sin veninde. Og

hun opdrager ham. Det er en fælles rejse, hvor de begge må opdage nye sider af sig selv. En saftig og
velskrevet erotisk roman, der endelig åbner for en ny historie om varm og dejlig sex med kvinden øverst. 90

normalsider (Læs gratis uddrag, søg Daisy Dawn)
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