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Sydlandske Nætter Sofia Love Hent PDF Alle 4 noveller i serien Sydlandske Nætter. 1. Kreta - Ida ankommer
til Kreta uden sin kuffert og render ind i den sexede bar- og restaurantejer Christos kun iført venindens alt for

lille bikini. En sommerflirt i baren bliver til en hed nat på en yacht. 2. Barcelona - Thea efterlader sit
kontorjob for en weekend, men efter mødet med den spanske Luis bliver hun aldrig den samme. Strandflirt
bliver til ferieforelskelse og Thea udforsker sider af sig selv, hun havde glemt eksisterede. 3. Mallorca - Da
Stephanie siger ja til at være hushjælp i en millionærvilla på Mallorca i sommerferien, ved hun ikke at huset
også kommer med et styks charmerende og sexet rigmand. 4. Nice - Caroline møder Jean-Luc til et bryllup i
det franske og kaster sig ud i at opleve fuldbyrdet og ægte joie de vivre. Pga. bogens pornografiske indhold er

den kun egnet for læsere over 18 år.
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