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MER' og bedre SEX Jakob Olrik Hent PDF "Sex er grundforudsætningen for et lykkeligt liv. MER’ og bedre
SEX er en guide til alt det, du ikke vidste, du gerne ville vide om sex. Den er spækket med konkret info,
udførlige manualer og lettilgængelige tips om alt, hvad der vedrører sexteknikker, parforhold og forførelse.
Den er skrevet af en mand til andre mænd, men er i høj grad et redskab, der kan forbedre alles sexliv – også
kvindens! MER’ og bedre SEX er en inspiration til alle, der gerne vil have et bedre sexliv og ad den vej
optimere deres lykke og succes på alle planer i livet. Giv den til en du elsker eller gerne vil elske med.

Jakob Olrik, kendt fra ""I seng med DR2"", har begået et opslagsværk i sexteknikker, scoretricks og tips til,
hvordan man får parforholdet til at fungere.

Indlæst af Janek Lesniak."
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