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udvikle sig i alle mulige retninger. Der er sket utrolig meget siden deres hotte møde nogle måneder tidligere,
og spørgsmålet er, hvem der kontrollerer situationen. Samtidig har Giselle og Chloé et hedt møde imens

Fanny er alene i soveværelset med Michael. Sthlm by nite er en erotisk novelleserie med spændingselementer.
En agenthistorie, der pirrer på flere planer. Læs de enkelte dele i vilkårlig rækkefølge for erotikken eller følg
den spændende fortælling kronologisk gennem hele serien. Den udspiller sig blandt jetsettet på Stockholms
mest luksuriøse etablissementer. Hvad sker der egentlig bag de lukkede døre og i de private selskaber? Dette

er den 9. og sidste novelle i den første sæson af serien.
"Fanget" er en selvstændig historie i serien Sthlm by nite.
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