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"Sluta prata", viskar hon tillbaka. Yazmin låter inte Love stänga sin mun. Hennes läppar är så mjuka, men
också väldigt bestämda. Och fuktiga. De smörjer Loves medan hon långsamt, långsamt låter sin tungspets
vara med i leken. Den tvingar sig mellan deras läppar ibland, den bryter sig in och utforskar Loves tänder,

innan hon låter honom möta henne."

Love är trettio år, arbetsmiljöansvarig på Stålverket och en riktig pappas pojke. Men när han träffar den
nyanställda svetsaren Yazmin blåser all blygsamhet bort. Först är hennes rättframhet irriterande, men snart
blir hennes mörka hårsvall och fylliga läppar allt han kan se. När Love och Yazmin blir ensamma inne på

Loves kontor växer spänningen snabbt mellan dem. Men ska de våga agera på sina känslor?

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.

 

""Yazmin", mumlar Love mellan hennes läppar. "Det här var oväntat
..."

"Sluta prata", viskar hon tillbaka. Yazmin låter inte Love stänga sin
mun. Hennes läppar är så mjuka, men också väldigt bestämda. Och
fuktiga. De smörjer Loves medan hon långsamt, långsamt låter sin
tungspets vara med i leken. Den tvingar sig mellan deras läppar

ibland, den bryter sig in och utforskar Loves tänder, innan hon låter
honom möta henne."

Love är trettio år, arbetsmiljöansvarig på Stålverket och en riktig
pappas pojke. Men när han träffar den nyanställda svetsaren Yazmin
blåser all blygsamhet bort. Först är hennes rättframhet irriterande,
men snart blir hennes mörka hårsvall och fylliga läppar allt han kan
se. När Love och Yazmin blir ensamma inne på Loves kontor växer
spänningen snabbt mellan dem. Men ska de våga agera på sina

känslor?

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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