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De skandalösa Simona Ahrnstedt boken PDF Erotik och dekadens i barockmiljö. Avslutande delen i trilogin
om slottet Wadenstierna.En man känd för sitt depraverade livGreve Gabriel Gripklo har inga skrupler vare sig
det gäller sex, kvinnor eller nöjen, och hans rykte är därefter.En kvinna som förlorat alltMagdalena Swärd är

en bedragen ungmö som av ekonomiska skäl tackar ja till en anställning som sällskapsdam.Ett hemligt
avtalUnder några sommarveckor ska Magdalena följa med en ung bortskämd friherrinna till det mytomspunna
slottet Wadenstierna. Hennes uppgift är att säkra en förlovning mellan flickan och greve Gripklo. Men ett

nattligt möte får oanade konsekvenser och snart finner Magdalena och Gabriel sig indragna i en passionerad,
förbjuden och alltmer skandalös romans.De skandalösa är en sensuellt berättad kärlekshistoria som utspelas
mitt bland överdådet i stormaktstidens och barockens Sverige.Simona Ahrnstedt är psykolog samt Sveriges
ledande författare i genren romance en av de största litterära genrerna i världen. Hennes tidigare romaner

Överenskommelser (2010) och Betvingade (2012) har rönt stora framgångar och sålts till ett flertal
länder."Simona Ahrnstedts historiska kärleksromaner är sannerligen en frisk fläkt." Dick Harrison"Kärlek,
förvecklingar och passion [och] karaktärer med både självdistans, humor och mognad, bidrar till en lyckad
blandning och rolig läsning." LitteraturMagazinet"Simonas ultraromantiska böcker gör en sällan besviken

och den tredje boken är sexigare än någonsin" VeckoRevyn

 

Erotik och dekadens i barockmiljö. Avslutande delen i trilogin om
slottet Wadenstierna.En man känd för sitt depraverade livGreve
Gabriel Gripklo har inga skrupler vare sig det gäller sex, kvinnor
eller nöjen, och hans rykte är därefter.En kvinna som förlorat

alltMagdalena Swärd är en bedragen ungmö som av ekonomiska skäl
tackar ja till en anställning som sällskapsdam.Ett hemligt avtalUnder
några sommarveckor ska Magdalena följa med en ung bortskämd
friherrinna till det mytomspunna slottet Wadenstierna. Hennes



uppgift är att säkra en förlovning mellan flickan och greve Gripklo.
Men ett nattligt möte får oanade konsekvenser och snart finner

Magdalena och Gabriel sig indragna i en passionerad, förbjuden och
alltmer skandalös romans.De skandalösa är en sensuellt berättad

kärlekshistoria som utspelas mitt bland överdådet i stormaktstidens
och barockens Sverige.Simona Ahrnstedt är psykolog samt Sveriges

ledande författare i genren romance en av de största litterära
genrerna i världen. Hennes tidigare romaner Överenskommelser

(2010) och Betvingade (2012) har rönt stora framgångar och sålts till
ett flertal länder."Simona Ahrnstedts historiska kärleksromaner är
sannerligen en frisk fläkt." Dick Harrison"Kärlek, förvecklingar och
passion [och] karaktärer med både självdistans, humor och mognad,

bidrar till en lyckad blandning och rolig läsning."
LitteraturMagazinet"Simonas ultraromantiska böcker gör en sällan
besviken och den tredje boken är sexigare än någonsin" VeckoRevyn
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