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Halsbåndet Tara Sue Me Hent PDF Nathaniel og Abby kæmper med udfordringerne i deres eget parforhold,
da de får en overraskende opringning fra venneparret Dena og Jeff, som har brug for deres hjælp.
Syv år tidligere var Dena, der er en succesfuld advokat, træt af sin gennemkontrollerede tilværelse. I jagten på
noget, der kunne hjælpe hende med at tage trykket fra det krævende job, meldte hun sig ind i en lokal
BDSM-klub som underkastet. Her mødte hun den indadvendte dominant Jeff. Tiltrækningen imellem dem var
voldsom, og på trods af Denas tvivl kunne de ikke holde sig fra hinanden.
Men som årene gik, viste det sig, at det var vanskeligt for dem at styre deres lidenskab. Dena og Jeff har en
fælles historie, som de helst vil glemme, men Dena kan ikke slippe fortiden, og Jeff er klar til at ﬂytte tværs
over landet for at give hende plads. For at redde deres forhold må de genopdage, hvad det vil sige at stole på
hinanden – og at overgive sig helt uden forbehold.
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