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Champagne DP Amanda Tartt Hent PDF Da de begyndte at knappe hendes bluse op kunne hun ikke lade
være med at mærke efter, hvem der gjorde hvad. Hun lagde en hånd på hver af dem og fulgte med imens de
knappede hver sin knap op i perfekt symbiose. Først én hånd på nakken, og så to, tvang hende til at løfte
ryggen, så de kunne trække trøjen af hende og afsløre den sorte blonde-bh, som hun nøje havde valgt til

lejligheden, som nu viste sig langt at overstige hendes forventninger. Hvis de holdt op nu, og hun var nødt til
at gå hjem igen uden at blive tilfredsstillet, så ville hun sagtens kunne klare sig fremover med billedet af disse
to perfekte mænd på sine nethinder, imens hun rørte ved sig selv, hver eneste aften. Ingen ville nogensinde

kunne leve op til det her. "Champagne DP" er en selvstændig historie i Sanna-serien.

 

Da de begyndte at knappe hendes bluse op kunne hun ikke lade være
med at mærke efter, hvem der gjorde hvad. Hun lagde en hånd på
hver af dem og fulgte med imens de knappede hver sin knap op i

perfekt symbiose. Først én hånd på nakken, og så to, tvang hende til
at løfte ryggen, så de kunne trække trøjen af hende og afsløre den
sorte blonde-bh, som hun nøje havde valgt til lejligheden, som nu

viste sig langt at overstige hendes forventninger. Hvis de holdt op nu,
og hun var nødt til at gå hjem igen uden at blive tilfredsstillet, så
ville hun sagtens kunne klare sig fremover med billedet af disse to
perfekte mænd på sine nethinder, imens hun rørte ved sig selv, hver

eneste aften. Ingen ville nogensinde kunne leve op til det her.
"Champagne DP" er en selvstændig historie i Sanna-serien.
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