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Kanotur Millie Blake Hent PDF Erotisk spændings novelle med xxx-rated indhold. Sofie er taget på kanotur
sammen med en flok unge mennesker langt ude i vildmarken. Fyrene har en morsom magtkamp kørende
undervejs. Sofie kan ikke holde øjnene fra deres lokale guide, som hedder Peter, og er lidt af en vildmand
med brede skuldre, og halvlangt hår afbleget af sommerens stærke sol. På grund af vejret længere oppe i
bjergene kommer vandet pludseligt buldrende ned gennem floden, da Sofia er ved at hjælpe Peter med at
hente kanoerne op på land. Den pludselige vandmængde slår benene væk under Sofia, så hun mister

fodfæstet, og bliver trukket med af den kraftige strøm... Kanotur er en fortælling om natur, frihed, sex, og
begær, når det er allerbedst. Historien er skrevet i et frimodigt, pornografisk, actionfyldt, og ucensureret
sprog. Novellen svarer cirka til 27 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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