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Poker Face Millie Blake Hent PDF Erotisk novelle med xxx-rated indhold. Camille spiller med ved

pokerbordet i årets store galla turnering. Det summer af penge og store armbevægelser, og Camille spiller
godt. Hun har haft sine øjne på en fyr hele aftenen under den store pokerturnering. Han er gudelig smuk og
dragende, men virker samtidig mørk og utilnærmelig. Camille har heldet med sig ved pokerbordet, og ender
med at vinde trekvart million kroner. Pludselig står hun dér, helt lille og alene, med en hel masse penge i
kontanter midt på gaden om natten, uden en eneste taxa i sigte. Hun er et let offer for tyveri, og godt igang

med at blive bestjålet, da hjælp dukker op fra en uventet kant... Poker Face er en fortælling om penge, sex, og
begær, når det er allerbedst. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, actionfyldt, og ucensureret
sprog. Novellen svarer cirka til 30 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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store armbevægelser, og Camille spiller godt. Hun har haft sine øjne
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smuk og dragende, men virker samtidig mørk og utilnærmelig.
Camille har heldet med sig ved pokerbordet, og ender med at vinde
trekvart million kroner. Pludselig står hun dér, helt lille og alene,
med en hel masse penge i kontanter midt på gaden om natten, uden
en eneste taxa i sigte. Hun er et let offer for tyveri, og godt igang
med at blive bestjålet, da hjælp dukker op fra en uventet kant...
Poker Face er en fortælling om penge, sex, og begær, når det er
allerbedst. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk,

actionfyldt, og ucensureret sprog. Novellen svarer cirka til 30 sider i
trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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