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Alletiders frugter Glenn Enrico Buhl Liwervall Hent PDF Camilla og Jørgens ægteskab udfordres, da
hustruen ved et tilfælde afslører ægtefællens utroskab. Snart gnaver hævngerrigheden ubarmhjertigt i hendes
sind. Jørgens anger har ingen effekt på Camilla, der iværksætter langvarige, seksuelle sanktioner. Undervejs

gør hun sig flere overvejelser. Skal hun tilgive sin mand eller lade sig skille?

Dilemmaet bliver større efter et personalemøde på hendes arbejdsplads, hvor chefen proklamerer, at han har
opsagt firmaets frugtordning og nu erstattet den med en ny leverandør. Hans beslutning får hurtigt

medarbejdernes sind i kog, men kun til den tirsdag, hvor buddet fra Alletiders Frugter leverer fuldt ud hos
AmaZing AdvertiZing.

Den attraktive Tony, der alene med sin charmerende, irske accent kan tale trusserne af kvinderne, får straks
sat godt gang i lysthormonerne hos reklamebureauets kvindelige ansatte. Kapløbet om at score ham er skudt i
gang. Hver eneste tirsdag tager arbejdsmiljøet karakter af hønsegård med ureglementerede dueller, imens

chefens hårpragt gråtones.

Camilla beslutter sig for at belønne sit voksende begær ved at forføre det nye bud. Hun frugtbargør al sin
kvindelighed som et sofistikeret våben og lægger en skudsikker plan. Det irske mål fastfryses, inden hun
forhippet forsøger at erobre sit livs, erotiske klimaks. Hævnens time er kommet, men der er visse faktorer,

Camilla ikke har taget højde for.
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