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Lilla Nat Millie Blake Hent PDF Erotisk novelle med xxx-rated indhold. Maria er kustode på Charlies

kunstudstilling. Maria elsker ikke sit job, men bliver alligevel hængende pga. Charlie. Han er en af Marias
bedste venner, og hun elsker hans dramatiske væsen, og hans frække anekdoter fra sin ungdom blandt toppen
af den kunstneriske verdens elite. Charlie har booket en udstilling med den tabte søn af sin gamle flamme,
Andy Warhol - dog uden hverken at vide hvad udstillingen indeholder, eller hvordan kunstneren ser ud.
Begge dele skal vise sig at bryde alle forventninger, og pludselig finder Maria sig i en situation, hvor hun
skal beskytte den unge celebrity-kunstners rygte mod paparazzier, samtidig med at hun gradvist bliver mere
og mere forgabt i den problematiske kunstner. Lilla Nat er en fortælling om kunst, passion, celebrity, sex, og
begær, når det rigtig gælder. Historien er skrevet i et frimodigt, pornogratisk, farverigt, og ucensureret sprog.

Novellen svarer cirka til 28 sider i trykt paperback format. Ikke egnet for børn og unge under 18 år.
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