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allermindste - og samtidigt allermest revolutionerende sexbog på markedet netop nu ! Den er skrevet i et
sprog enhver "havnearbejder" vil lappe i sig, og samtidigt så omfattende, subtil, følsom og dyb, at den får
selv de mest avancerede tantraværker til at gå op i limningen af bar misundelse… Den er bl.a. udformet som

et åbent og intimt kærlighedsbrev direkte til drengen/manden i dit liv, om at elske dig på den allermest
frugtbare og hensigtsmæssige måde… en måde der baner vejen for den sexuelle ekstase og forening vi alle
hungrer efter. I en tid hvor der kommercielt på det groveste drives rovdrift på vores allermest potente og
magiske kraft – sexualiteten, er det mildest talt forløsende endeligt at møde en bog, der sætter ord på det

ingen tør, og ubetinget holder vores krop og køn som helligt område.

Bogen er en guldgrube af information og praktiske retningslinjer for drengen/manden, der gerne vil kunne sit
hånd- og Åndværk – og ligeså uundværlig for pigen/kvinden i alle aldre, der gerne vil elske(s) og nyde(s)

fuldt ud.

Tilbagevendende kommentar fra bogens voksne førstegangslæsere: "Bare jeg dog havde læst den da jeg var
helt ung..." suk
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