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Förbjudna platser: Hissen Vanessa Salt Hent PDF "Hans fingrar letar sig innanför byxlinningen. Med tummen
får han upp knappen och liksom viker upp dragkedjan. Fingrarna fortsätter över trosan, upptäcker mina
svullna läppar och han börjar massera klitoris. Runda, mjuka rörelser. Han verkar tycka om att tyget är

genomblött för han grymtar gillande. Jag låter honom fortsätta. Lägger ena handen över hans, uppfordrande.
Skjuter fram skötet, så att han ska få känna hur våt jag är."

Festen börjar lida mot sitt slut och de flesta är duktigt berusade. Linda står och spanar mot Are i samma
sekund som han kysser Sanna. Något går sönder inom henne. Lindas stora kärlek har valt någon annan. Hon
störtar ut ur huset medan Are springer efter. Linda vet att hon inte får känna så här, hon är gift och betydligt

äldre än Are. Men allt hon vill är trycka sig mot hans nakna kropp.

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.

 

"Hans fingrar letar sig innanför byxlinningen. Med tummen får han
upp knappen och liksom viker upp dragkedjan. Fingrarna fortsätter
över trosan, upptäcker mina svullna läppar och han börjar massera
klitoris. Runda, mjuka rörelser. Han verkar tycka om att tyget är
genomblött för han grymtar gillande. Jag låter honom fortsätta.

Lägger ena handen över hans, uppfordrande. Skjuter fram skötet, så
att han ska få känna hur våt jag är."

Festen börjar lida mot sitt slut och de flesta är duktigt berusade.
Linda står och spanar mot Are i samma sekund som han kysser
Sanna. Något går sönder inom henne. Lindas stora kärlek har valt

någon annan. Hon störtar ut ur huset medan Are springer efter. Linda
vet att hon inte får känna så här, hon är gift och betydligt äldre än

Are. Men allt hon vill är trycka sig mot hans nakna kropp.

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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