Resumo de CEO Entregue-se ao Prazer:
Box Completo
Mais de 1 milhão e 200 mil leituras na Amazon. Prepare seu coração para
esse romance envolvente e devastador. Os dois Best Sellers reunidos em
um único e-book.*** Livro 1:— Eu não sou uma prostituta... Espero nunca
mais ter que olhar para você depois desse almoço, Sr. Pipermen. — Senti
meu sangue ferver, nunca havia sentido tanta raiva.Ele sorriu, minha
vontade era arremessar aquele prato nele.— Em nenhum momento eu
disse que iria fazer pagamento algum, gostaria de tê-la como submissa,
você me veria como um amo, sentiria prazer em satisfazer todos os meus
desejos, a maneira como transamos hoje faz parte do mundo baunilha, foi
bom, mas nem se aproxima do que o mundo D&S pode proporcionar.
***Livro 2: Me entreguei de corpo e alma a um dominador, mergulhei de
cabeça no mundo BDSM. Me perdi pelos caminhos do prazer e do desejo.
Traí minha melhor amiga, transando com seu noivo, Marcos. Enfrentei a
ira de meu Amo e seu desprezo, quando provei minha submissão, Robert
(o Amo) me testou pela última vez e falhei.No mundo D&S é comum um
Amo ter relações com outras mulheres na frente de sua submissa e, como
castigo final e por ironia do destino, eles transaram na minha frente.
Naquele dia, vi que jamais poderia ser uma submissa. Após alguns dias,
Robert me pediu em casamento, com direito a chuva de pétalas de rosa,
ajoelhado em público... ninguém resistiria àqueles olhos verdes e ao
sorriso sedutor... A caminho da igreja, um desvio, uma rival e um tiro.
Acordei em um hospital sem saber quem sou e com o médico gentil e
sexy que se dispôs a me ajudar. Encantador e sexy, como eu poderia
desconfiar... Um desejo cresceu dentro de mim e, pela primeira vez, eu
descubro-me como AMA. Como Robert irá encarar tudo isso, eu não
sei.##LEITURA RECOMENDADA PARA MAIORES DE 18 ANOS.
CONTÉM CENAS FORTES, LINGUAGEM DE BAIXO CALÃO E SEXO
EXPLÍCITO.

Acesse aqui a versão completa desta leitura

