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Ishotellet 3: Nycklar av is Vanessa Salt Hent PDF "Jennifer nästan hoppade på hans mun. Låren tryckte
hårdare över öronen. Ändå hörde han hur hon skrek. Allt spändes hos henne. Varenda muskel tycktes arbeta.

Hon slutade hoppa över munnen. Pressade nedåt och var stilla. Däremot ryckte det i hennes läppar. De
öppnade och slöt sig. Liksom hennes andra hål. Allt hos henne tycktes öppna sig. Saften rann. Henrik kunde

dricka henne, lapa i sig hennes nektar. Det var så det smakade. Mer sött nu."

Efter den spännande natten med Jennifer och Gustav är det dags för en utflykt. Alla fyra ska övernatta i en
kåta en bit ifrån hotellet. På morgonen bjuder Vanessa och Henrik med ett ungt, lesbiskt par på utflykten. Väl

i kåtan väntar den mystiska Anastasia och hennes finska partner Panni. Plötsligt är de åtta stycken i den
trånga stugan och det blir en natt de sent ska glömma.

Vanessa Salt är en pseudonym för ett författarpar som lever någonstans i Mellansverige. Vanessa finner
inspiration till berättelserna på sina många resor jorden över, där heta exotiska platser ger näring till hennes
erotiska fantasier. Hon skriver lättsamt och med humor om passionen som kan uppstå när man minst anar det.

 

"Jennifer nästan hoppade på hans mun. Låren tryckte hårdare över
öronen. Ändå hörde han hur hon skrek. Allt spändes hos henne.
Varenda muskel tycktes arbeta. Hon slutade hoppa över munnen.

Pressade nedåt och var stilla. Däremot ryckte det i hennes läppar. De
öppnade och slöt sig. Liksom hennes andra hål. Allt hos henne

tycktes öppna sig. Saften rann. Henrik kunde dricka henne, lapa i sig
hennes nektar. Det var så det smakade. Mer sött nu."

Efter den spännande natten med Jennifer och Gustav är det dags för
en utflykt. Alla fyra ska övernatta i en kåta en bit ifrån hotellet. På
morgonen bjuder Vanessa och Henrik med ett ungt, lesbiskt par på
utflykten. Väl i kåtan väntar den mystiska Anastasia och hennes

finska partner Panni. Plötsligt är de åtta stycken i den trånga stugan
och det blir en natt de sent ska glömma.

Vanessa Salt är en pseudonym för ett författarpar som lever
någonstans i Mellansverige. Vanessa finner inspiration till

berättelserna på sina många resor jorden över, där heta exotiska
platser ger näring till hennes erotiska fantasier. Hon skriver lättsamt
och med humor om passionen som kan uppstå när man minst anar

det.
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