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Ishotellet 1: Läppar av is Vanessa Salt Hent PDF "Vanessa flämtade till. Tryckte upp handen bakifrån mellan
Henriks ben. Kramade pungen. Som små champagnebubblor började det pirra. Hon kramade hårdare. Henrik

kände ilningarna pulsera i det halvhårda ståndet. Kunde inte låta bli att stirra på Gustafs bak. Rund och
spänstig. Musklerna spelade i låren och han rörde sig snabbare, snabbare. Hans pung slog emot Jennifers

skinkor. Ett knappt hörbart dask vid varje stöt. Den glänste av fukt. Eller svett."

Vanessa och Henrik är på väg upp till Kiruna för att bo på det omtalade Ishotellet, där ska de träffa den
mystiska Anastasia som de lärt känna på en tidigare resa. Men Anastasia dyker inte upp och paret söker efter
annan underhållning. De börjar snart flörta med hotellets två receptionister Jennifer och Gustaf och de fyra

bestämmer träff mitt i natten. Ishotellet visar sig vara fullt av överraskningar.

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.

 

"Vanessa flämtade till. Tryckte upp handen bakifrån mellan Henriks
ben. Kramade pungen. Som små champagnebubblor började det
pirra. Hon kramade hårdare. Henrik kände ilningarna pulsera i det
halvhårda ståndet. Kunde inte låta bli att stirra på Gustafs bak. Rund
och spänstig. Musklerna spelade i låren och han rörde sig snabbare,
snabbare. Hans pung slog emot Jennifers skinkor. Ett knappt hörbart

dask vid varje stöt. Den glänste av fukt. Eller svett."

Vanessa och Henrik är på väg upp till Kiruna för att bo på det
omtalade Ishotellet, där ska de träffa den mystiska Anastasia som de
lärt känna på en tidigare resa. Men Anastasia dyker inte upp och
paret söker efter annan underhållning. De börjar snart flörta med

hotellets två receptionister Jennifer och Gustaf och de fyra
bestämmer träff mitt i natten. Ishotellet visar sig vara fullt av

överraskningar.

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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