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Spray - Del 2 Vanessa Salt Hent PDF "Så kryper hon fram till min kuk. Det rinner lite saliv från ena
mungipan.

‘Släpp!‘ Hon gnyr. ‘Jag vill också knulla. Vi. Alla. Tre. Samtidigt.‘ Veronique sätter sig över magen, med
baken vänd mot mitt ansikte. Glider ner mot Mounir.

Mot kuken."

Den amorösa upptäcktsfärden mellan polisaspiranterna och graffitikonstnären fortsätter och deras
experimenterande trekant tas till nya höjder. I denna brutalt erotiska novell är kroppsdelar, vätskor och kåthet

överallt och om fantasin inte fanns inom dig innan kommer den göra det nu.

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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platser ger näring till hennes erotiska fantasier. Hon skriver lättsamt
och med humor om passionen som kan uppstå när man minst anar

det.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Spray - Del 2&s=dkbooks

