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Abby King har en hemmelig fantasi - og den er ved at blive virkelighed. 

New York kender Nathaniel Vesten som den smukke og geniale administrerende direktør for West Industries,
men Abby ved, han har andre sider - han er en sexet og dygtig Dominant på konstant jagt efter en ny
underdanig. I sin længsel efter at opleve en verden af nydelse, der går ud over hendes simple liv som

bibliotekar, tilbyder Abby sig som Nathaniels underdanige i en forventning om, at han kan opfylde hendes
allerhemmeligste lyster.  

Efter kun en weekend med mesteren, erkender Abby, at hun hungrer efter mere og underkaster sig
kompromisløst Nathianiels præmisser. Men trods den nydelse, Nathaniel finder i Abbys villighed, forbliver
han kold og fjern, skjult bag sine regler. Abby bliver draget dybere ind i Nathaniels forjættende verden af

magt og lidenskab, men frygter efterhånden, at hans hjerte er uden for rækkevidde - og at hendes er i dødelig
fare .
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Abby King har en hemmelig fantasi - og den er ved at blive
virkelighed. 

New York kender Nathaniel Vesten som den smukke og geniale
administrerende direktør for West Industries, men Abby ved, han har
andre sider - han er en sexet og dygtig Dominant på konstant jagt
efter en ny underdanig. I sin længsel efter at opleve en verden af

nydelse, der går ud over hendes simple liv som bibliotekar, tilbyder
Abby sig som Nathaniels underdanige i en forventning om, at han

kan opfylde hendes allerhemmeligste lyster.  

Efter kun en weekend med mesteren, erkender Abby, at hun hungrer
efter mere og underkaster sig kompromisløst Nathianiels præmisser.
Men trods den nydelse, Nathaniel finder i Abbys villighed, forbliver
han kold og fjern, skjult bag sine regler. Abby bliver draget dybere
ind i Nathaniels forjættende verden af magt og lidenskab, men
frygter efterhånden, at hans hjerte er uden for rækkevidde - og at

hendes er i dødelig fare .

http://readtimess.in.net/blog.php?b=The submissive&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


