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Ishotellet 4: Sånger av frost och ånga Vanessa Salt Hent PDF Det har blivit kväll i den trånga kåtan utanför
ishotellet. Henrik och Vanessa och de andra tre paren förbereder sig för en svettig men trevlig stund i bastun.
Men innan de går dit plockar Anastasia fram en lotusblomstav, en enorm dildo av trä. Alla stirrar på den

jättelika fallosen och förväntansfulla blickar utbyts. Den sköna bastustunden har genast blivit mer intressant.

"Han kände Minnas hand bakom sitt huvud. Kände igen den mjuka cirkulerande rörelsen. Vanessa, Jennifer
och Gustaf satte sig på andra laven snett mittemot Aaliyah och Anastasia. Gustaf verkade inte kunna se sig
mätt på Aja. Han lutade sig lite framåt och lossade på handduken. Han var också halvhård. Vanessa la sin
hand över ståndet som om hon ville dämpa honom. Men Henrik såg de små försiktiga rörelserna. Hur hon

kramade och släppte, tryckte och öppnade."

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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