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Afklædt - Giselle: Och himlen Därtill Nina Parker Hent PDF Firmaets maskebal øverst I Skatteskrapan er en
populær begivenhed, som giver Giselle og hendes agentkolleger en kærkommen mulighed for at få en bedre

idé om, hvad der egentlig foregår. Men for at få de informationer de gerne vil have skal de både være
påpasselige og skrue rigtig meget op for charmen. Til gengæld ved de også præcis hvis seksuelle fantasier de
skal opfylde for at få en succesfuld aften. Sthlm by nite er en erotisk novelleserie med spændingselementer.
En agenthistorie, der pirrer på flere planer. Læs de enkelte dele i vilkårlig rækkefølge for erotikken eller følg
den spændende fortælling kronologisk gennem hele serien. Den udspiller sig blandt jetsettet på Stockholms
mest luksuriøse etablissementer. Hvad sker der egentlig bag de lukkede døre og i de private selskaber? Dette

er den 7. novelle i serien. "Afklædt" er en selvstændig historie i serien Sthlm by nite.
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