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bekender om deres SEXvaner" er en meget fræk bog med masser af ditto billeder. Læs her om indholdet:

Rødhåret kommunelærerinde på ferie: "Jeg bollede mig tværs over de russiske stepper"! Merete afslører: "Jeg
er blotter"! Verner med kun et ben: "Damerne er vilde med mig"! Provinsfrue på ferie fik tolv udløsninger i

døgnet! Mød Susanne - professionel elskerinde! Modefrisurer i trusserne! SÅDAN finder DU
elskovskontakten! Mød tjener Allan: "Damer er min hobby"! Enlig mor klarer skrankepaverne: "Jeg stripper
for min sagsbehandler"! SÅDAN kan du også bolle! Utrolige seksuelle rekorder! Mal dig til et sjovere sexliv!
Pigerne er meget frækkere med lokums grafiti! Lene giver råd til elskeren: "Knep mig! Kys mig! Slik mig!"
Den lystige spillemand! Prævention for rigtige mænd! Afsløring: Rum kvinden tvang mig til SEX! SEX

humør! 86-årige Johannes: "Man skal have en ordentlig husmoderafløser i sengehalmen"! Bonnie er indsat i
fængsel: "Håndjernene smækker, når vi dyrker SEX"! Per og Lise afslører deres sexliv: "SÅDAN gør vi hver
dag!" Fru Olsen præsenterer avanceret Missebarbering! Værn godt om den danske mand! TEST: Kan du klare
guld i sengen? Gæt en frækkert! Se: Lise kan klare alle stillinger! Om dagen stramtandet kommunelærerinde,
men om natten nymfoman i sorte strømper! Bolleri på Bornholms hårde flint! John er vinduespudser: "Når jeg

kommer for at pudse, så si´r de vi skal nusse!" Hyrevognsmand Arne afslører: "SÅDAN får jeg
Taxametersex"! Nu knaldes julen ind på hjemmevideo! Han tog hende i baljerne i Tivoli! Morgenknald på
Amager Strand! Dine kys afslører DIG! Danmarks frækkeste kondisti! Bente har en formue i trusserne!
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