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Een warme winternacht - erotisch verhaal Sofia Fritzson Hent PDF "Felicia kan haar ogen niet van hem
afhouden. Hij is nog net zo gespierd als in haar herinnering en ondanks het jaargetijde is hij goudbruin

gebronsd. Felicia‘s blik blijft hangen bij het goudblonde streepje haar dat in zijn zwembroek verdwijnt en
even vergeet ze alles om zich heen. Ze zit muisstil en durft zelfs niet te ademen. Ze is spiernaakt en kan

nergens heen, kan zich nergens verstoppen."

Op het nieuwjaarsfeestje van haar broer Filip en schoonzus Josefin komt Felicia Adam tegen, een spannende
man waarmee ze een jaar geleden tijdens de bruiloft van Filip en Josefin een opwindende nacht beleefde. Hij
brak haar hart door niets meer van zich te laten horen. Volgens Adam berust alles op een misverstand en hij is

vastbesloten dat te bewijzen. Komt het goed voor de jaarwisseling?

Sofia Fritzson is schrijfster van meerdere erotische novelles en een romantische trilogie. Wanneer ze niet aan
het schrijven is leest ze graag boeken die goed aflopen. Sofia is in 1984 geboren en woont met haar gezin in

Zweden.

 

"Felicia kan haar ogen niet van hem afhouden. Hij is nog net zo
gespierd als in haar herinnering en ondanks het jaargetijde is hij

goudbruin gebronsd. Felicia‘s blik blijft hangen bij het goudblonde
streepje haar dat in zijn zwembroek verdwijnt en even vergeet ze

alles om zich heen. Ze zit muisstil en durft zelfs niet te ademen. Ze is
spiernaakt en kan nergens heen, kan zich nergens verstoppen."

Op het nieuwjaarsfeestje van haar broer Filip en schoonzus Josefin
komt Felicia Adam tegen, een spannende man waarmee ze een jaar
geleden tijdens de bruiloft van Filip en Josefin een opwindende nacht
beleefde. Hij brak haar hart door niets meer van zich te laten horen.
Volgens Adam berust alles op een misverstand en hij is vastbesloten

dat te bewijzen. Komt het goed voor de jaarwisseling?

Sofia Fritzson is schrijfster van meerdere erotische novelles en een
romantische trilogie. Wanneer ze niet aan het schrijven is leest ze
graag boeken die goed aflopen. Sofia is in 1984 geboren en woont

met haar gezin in Zweden.
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