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Lolas lille sorte Jeanett Veronica Hindberg Hent PDF Du ved aldrig, hvornår du åbner den dør, der ændrer din

skæbne for evigt ... Lolas tilværelse er ensformig og farveløs. Hun er 24 år, og har aldrig haft en rigtig
kæreste. Hun har hverken familie eller nære venner. Alt hun har er sin kat, Holger, og sine sorte notesbøger,
som hun bruger til at nedfælde sine tanker og erotiske fantasier. For dem har hun nok af. En aften efter en
mislykket firmafest, træder hun ind af døren på et hotel i centrum for at få sig en drink. Her møder hun en
smuk mand, der tager hende foren escortpige. Han giver hende et tilbud, og inden hun ved af det, er hun på
vej med op til hans hotelværelse. Et erotisk eventyr er i gang, og gennem Lolas notesbøger følger vi med ind

i en verden, hun ikke anede eksisterede. Jeanett Veronica Hindberg slog igennem under pseudonymet
Bitterfissen Bethany og har under eget navn senest vakt opmærksomhed med de selvbiografiske dagbøger
'PS. Trænger til flødeskum (og diller)' og 'PPS. Rend mig i skyr og skuffejern'. Nu er hun klar med sin første

erotiske roman.

 

Du ved aldrig, hvornår du åbner den dør, der ændrer din skæbne for
evigt ... Lolas tilværelse er ensformig og farveløs. Hun er 24 år, og
har aldrig haft en rigtig kæreste. Hun har hverken familie eller nære
venner. Alt hun har er sin kat, Holger, og sine sorte notesbøger, som
hun bruger til at nedfælde sine tanker og erotiske fantasier. For dem
har hun nok af. En aften efter en mislykket firmafest, træder hun ind
af døren på et hotel i centrum for at få sig en drink. Her møder hun
en smuk mand, der tager hende foren escortpige. Han giver hende et

tilbud, og inden hun ved af det, er hun på vej med op til hans
hotelværelse. Et erotisk eventyr er i gang, og gennem Lolas

notesbøger følger vi med ind i en verden, hun ikke anede eksisterede.
Jeanett Veronica Hindberg slog igennem under pseudonymet



Bitterfissen Bethany og har under eget navn senest vakt
opmærksomhed med de selvbiografiske dagbøger 'PS. Trænger til

flødeskum (og diller)' og 'PPS. Rend mig i skyr og skuffejern'. Nu er
hun klar med sin første erotiske roman.
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