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Juliette-selskabet Sasha Grey Hent PDF Før vi begynder, er der noget jeg gerne vil have på plads.
Jeg vil bede dig om tre ting.

For det første:
Lad dig ikke intimidere af noget, du læser i denne bog.

For det andet:
Smid dine hæmninger her.

For det tredje, det allervigtigste:
Alt hvad du ser og hører, bliver mellem os …

Juliette-selskabet er et hemmeligt selskab, hvor verdens magthavere mødes for at koble af og dyrke sex. Dette
selskab er så hemmeligt, at kun ganske få kender til dets eksistens. Catherine læser filmvidenskab og er

kæreste med Jack.
En aften tager hun i byen med veninden Anna. Hun møder en tilfældig mand, og i stedet for at afvise ham,
tager hun imod hans tilnærmelser, og spillet er i gang. Da Anna introducerer Catherine til Juliette-selskabet,

er der ingen vej tilbage …
Tag med Sasha Grey ind i Juliette-selskabet, hvor alt kan ske.
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