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Dobbelt op - Bella: Södra teateret Nina Parker Hent PDF Bella tager til firmafest på Södra teateret. Det er slet
ikke dårligt med champagne på balkonen med udsigt over byen, men hun venter utålmodigt på sin kæreste

John. Sammen med Johns chef Anton har de nemlig lagt helt særlige planer for aftenen. Foruden det seksuelle
eventyr har Bella en hemmelig opgave, som kræver, at hun kommer hjem i Antons lejlighed. Spørgsmålet er,
om hun kan gennemføre sin opgave uden at blive opdaget, og samtidig bidrage til at de alle tre får en magisk
aften … Sthlm by nite er en erotisk novelleserie med spændingselementer. En agenthistorie, der pirrer på flere

planer. Læs de enkelte dele i vilkårlig rækkefølge for erotikken eller følg den spændende fortælling
kronologisk gennem hele serien. Den udspiller sig blandt jetsettet på Stockholms mest luksuriøse

etablissementer. Hvad sker der egentlig bag de lukkede døre og i de private selskaber?

"Dobbelt op" er en selvstændig historie i Sthlm by nite-serien.

 

Bella tager til firmafest på Södra teateret. Det er slet ikke dårligt med
champagne på balkonen med udsigt over byen, men hun venter

utålmodigt på sin kæreste John. Sammen med Johns chef Anton har
de nemlig lagt helt særlige planer for aftenen. Foruden det seksuelle
eventyr har Bella en hemmelig opgave, som kræver, at hun kommer
hjem i Antons lejlighed. Spørgsmålet er, om hun kan gennemføre sin
opgave uden at blive opdaget, og samtidig bidrage til at de alle tre
får en magisk aften … Sthlm by nite er en erotisk novelleserie med
spændingselementer. En agenthistorie, der pirrer på flere planer. Læs
de enkelte dele i vilkårlig rækkefølge for erotikken eller følg den

spændende fortælling kronologisk gennem hele serien. Den udspiller
sig blandt jetsettet på Stockholms mest luksuriøse etablissementer.

Hvad sker der egentlig bag de lukkede døre og i de private
selskaber?

"Dobbelt op" er en selvstændig historie i Sthlm by nite-serien.
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