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Förbjudna platser: Läkaren Vanessa Salt Hent PDF "Jag är helt naken nu. Om någon kommer in är det kört –
ja, vad skulle ens hända då? Å andra sidan har Marco låst dörren. Han måste redan då ha förstått vad som

skulle komma att ske mellan oss. Precis som han gör nu. När han slukar mig med blicken. En hand söker sig
ner mot kuken innanför de sjukhusvita byxorna, och han börjar gnugga."Cassandra ska kolla upp några
födelsemärken på vårdcentralen, men kanske finns det ett hemligt motiv bakom besöket? En förbjuden

attraktion till läkaryrket får nämligen blodet att koka i henne. När hon kommer in på läkaren Marcos kontor
och möter hans intensiva blick vill hon aldrig att hans fingrar ska sluta undersöka hennes hungriga kropp. Är

det nu hennes fantasier ska bli verklighet?
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.

 

"Jag är helt naken nu. Om någon kommer in är det kört – ja, vad
skulle ens hända då? Å andra sidan har Marco låst dörren. Han måste
redan då ha förstått vad som skulle komma att ske mellan oss. Precis
som han gör nu. När han slukar mig med blicken. En hand söker sig
ner mot kuken innanför de sjukhusvita byxorna, och han börjar
gnugga."Cassandra ska kolla upp några födelsemärken på

vårdcentralen, men kanske finns det ett hemligt motiv bakom
besöket? En förbjuden attraktion till läkaryrket får nämligen blodet
att koka i henne. När hon kommer in på läkaren Marcos kontor och
möter hans intensiva blick vill hon aldrig att hans fingrar ska sluta
undersöka hennes hungriga kropp. Är det nu hennes fantasier ska bli

verklighet?
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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