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Angkorsviten 1: Reliefer Vanessa Salt Hent PDF "Hon smekte allt häftigare. Rullade knoppen mellan två
fingrar. Kände honom under den. Hon såg upp. Allt började dansa framför ögonen. Den barbröstade kvinnans

böljande rörelser med hela höften och munkens fallos som gled in och ut ur hennes sköte.Den andra
tempelkvinnan höjde och sänkte sig över fallosen. Snabbare och snabbare. Hela rummet snurrade. Henrik

stötte också vildare och vildare."

Denna erotiska novell är den första delen i trilogin Angkorsviten där vi tas med till Kambodjas heta fuktiga
djungler och utforskandet av både gömda ruiner och svettiga kroppar.

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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tempelkvinnan höjde och sänkte sig över fallosen. Snabbare och
snabbare. Hela rummet snurrade. Henrik stötte också vildare och

vildare."

Denna erotiska novell är den första delen i trilogin Angkorsviten där
vi tas med till Kambodjas heta fuktiga djungler och utforskandet av

både gömda ruiner och svettiga kroppar.

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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