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Heta nätter på savannen - Edition Érotique 1 Viola Maybach Hent PDF John höll om henne och hon pressade
sitt ansikte mot hans bröst och snyftade mer förtvivlat än någonsin. Så nära som de var nu hade de aldrig varit
tidigare. Han kände till varenda rundning av hennes kropp och fantiserade om hur det skulle vara att smeka
henne, kyssa henne och göra henne lika upphetsad som hon gjorde honom. Det var underbart och plågsamt på
samma gång. I nästa ögonblick lade hon armarna om Johns hals och kysste honom. Han besvarade kyssen och

hans ena hand var redan på väg in under hennes skjorta när han plötsligt besinnade sig ...

Viola Maybach har lyckats inspirera ett stort antal läsare med sin serie "Der kleine Fürst". Berättelserna om
den föräldralösa Christian von Sternberg, som utvecklas över tiden till en stark personlighet och en dag
kommer att ta över Furstendömet, är en stor framgång. Andra serier som kommer från Maybachs penna

inkluderar bland annat "Dagboken Christina von Rothenfels", "Rosenweg No. 5" och "The Medical Center".

 

John höll om henne och hon pressade sitt ansikte mot hans bröst och
snyftade mer förtvivlat än någonsin. Så nära som de var nu hade de
aldrig varit tidigare. Han kände till varenda rundning av hennes

kropp och fantiserade om hur det skulle vara att smeka henne, kyssa
henne och göra henne lika upphetsad som hon gjorde honom. Det var
underbart och plågsamt på samma gång. I nästa ögonblick lade hon
armarna om Johns hals och kysste honom. Han besvarade kyssen och

hans ena hand var redan på väg in under hennes skjorta när han
plötsligt besinnade sig ...

Viola Maybach har lyckats inspirera ett stort antal läsare med sin
serie "Der kleine Fürst". Berättelserna om den föräldralösa Christian
von Sternberg, som utvecklas över tiden till en stark personlighet och
en dag kommer att ta över Furstendömet, är en stor framgång. Andra
serier som kommer från Maybachs penna inkluderar bland annat

"Dagboken Christina von Rothenfels", "Rosenweg No. 5" och "The
Medical Center".
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