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Ishotellet 2: Tungor av is Vanessa Salt Hent PDF "Bredvid sängen stod en ishink. Full. Hon tog en bit i

munnen. Knäböjde. Det pirrade och bubblade i pungen. Ilade i ståndet. Ollonet. Hela han. Var. Kuk. Blodet
susade i öronen. Det som var kvar. Resten mellan låren. Han såg ner på Jennifer. Hur hon strök bak håret med

handen. Hennes höga panna. Ögon. Stora. Havsblå. Och blicken. Hur hon långsamt särade isläpparna.
Läppstiftet. Perfekt. Och glansigt. Läpparna omslöt ollonet.Henrik suckade. Helvete, vad skönt."Vanessa och
Henrik är på rundtur runt Ishotellet i Kiruna med de betydligt yngre Jennifer och Gustav. Tillslut kommer de
fram till ett skynke som döljer en låst dörr. Anspänningen är på topp när Jennifer låser upp dörren för att

avslöja hotellets sista rum. Det liknar en jätteigloo och överallt ligger handbojor och dildos av is. De fyra ser
på varandra och går tillsammans in i rummet.

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.

 

"Bredvid sängen stod en ishink. Full. Hon tog en bit i munnen.
Knäböjde. Det pirrade och bubblade i pungen. Ilade i ståndet.

Ollonet. Hela han. Var. Kuk. Blodet susade i öronen. Det som var
kvar. Resten mellan låren. Han såg ner på Jennifer. Hur hon strök
bak håret med handen. Hennes höga panna. Ögon. Stora. Havsblå.
Och blicken. Hur hon långsamt särade isläpparna. Läppstiftet.
Perfekt. Och glansigt. Läpparna omslöt ollonet.Henrik suckade.

Helvete, vad skönt."Vanessa och Henrik är på rundtur runt Ishotellet
i Kiruna med de betydligt yngre Jennifer och Gustav. Tillslut

kommer de fram till ett skynke som döljer en låst dörr.
Anspänningen är på topp när Jennifer låser upp dörren för att avslöja

hotellets sista rum. Det liknar en jätteigloo och överallt ligger
handbojor och dildos av is. De fyra ser på varandra och går

tillsammans in i rummet.
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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