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Förbjudna platser: Busschauffören Vanessa Salt Hent PDF "Jag pressar rumpan bakåt, hjälper fingret att
komma in. Hela skötet – och anus – är ett enda varmt inferno som bara måste ha honom, det går pulsslag ända

ut i låren och vaderna. Jag kvider och suckar.

"Svara", befaller Emeka medan fingret börjar röra sig fram och tillbaka. Åh! Det känns underbart. Om jag
ändå kunde få hans kuk också."

En grå mus till ekonomistudent som alltid är proper och mest fokuserar på sina studier finner sig plötsligt
otroligt äventyrlig och upphetsad av den sexige busschauffören. Hur ska hon få honom på fall?

Detta är en spännande erotisk novell som utmanar det sexuella rummets gränser.

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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Detta är en spännande erotisk novell som utmanar det sexuella
rummets gränser.

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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