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SEX - stillinger og teknikker Adam Arent Hent PDF Går du rundt og tror, at god sex mest af alt handler om at
opbygge den rette stemning med en romantisk middag med levende lys, kan du godt tro om igen. Det kan
godt være, at middagen baner vejen til soveværelset, men hvis du ikke er i stand til at komme med en blot
rimelig præstation på lagnerne, kan du kun være sikker på én ting: der kommer aldrig en romantisk middag
nummer to med den udkårne. Det handler grundlæggende om at være en god elsker/elskerinde, og det kan
denne bog lære dig. Med langt over 60 forskellige stillinger og teknikker, alle præsenteret med både
forklaringer og fotografier, er dette sandsynligvis den mest omfattende guide til sex, du nogensinde vil se.
Indholdsfortegnelse Forord, Indledning, Missionærstillingen, Den kvindelige missionær, Svømmeren,
Katten, Brostillingen, Det varme sæde, Edderkoppen, Hængepartiet, Ryttersken, Bageren, Liggestolen,
Stolen, Hunden, Rygdækningen, Ridestillingen, Korset, Overliggeren, Kaminen, Top til tå, Bordkanten,
Skeen, Bærestolen, Stående, Fra side til side, Karrusellen, Spændetrøjen, Glidetur mod G, Trykpressen,
Køkkenbordet, Den hurtige, Omfavnelsen, Alfabetet, Pyramiden, Det kinesiske stød, Ubåden, Den flyvende
sommerfugl, Sommerfuglen, Ismanden, Det varme kys, Slowmotion, Niogtres, Bambuskløveren, Twister, Den
omvendte ridestilling, Fuglen, Trillebøren, Kaskadestillingen, Karmas hjul, Buen, Lotusstillingen,
Skildpadden, Aben, Koen, Elefanten, Den store bi, Genoplivelsen, Taburetten, Gyngen, Blow-job,
Helikopteren, Rocco, Kranen, Verden rundt (Amerikansk, Dansk, Engelsk, Fransk, Græsk, Norsk, Russisk,
Spansk, Svensk og Tysk) og Forslag til videre læsning.

Går du rundt og tror, at god sex mest af alt handler om at opbygge
den rette stemning med en romantisk middag med levende lys, kan
du godt tro om igen. Det kan godt være, at middagen baner vejen til
soveværelset, men hvis du ikke er i stand til at komme med en blot
rimelig præstation på lagnerne, kan du kun være sikker på én ting:
der kommer aldrig en romantisk middag nummer to med den
udkårne. Det handler grundlæggende om at være en god

elsker/elskerinde, og det kan denne bog lære dig. Med langt over 60
forskellige stillinger og teknikker, alle præsenteret med både
forklaringer og fotografier, er dette sandsynligvis den mest
omfattende guide til sex, du nogensinde vil se. Indholdsfortegnelse
Forord, Indledning, Missionærstillingen, Den kvindelige missionær,
Svømmeren, Katten, Brostillingen, Det varme sæde, Edderkoppen,
Hængepartiet, Ryttersken, Bageren, Liggestolen, Stolen, Hunden,
Rygdækningen, Ridestillingen, Korset, Overliggeren, Kaminen, Top
til tå, Bordkanten, Skeen, Bærestolen, Stående, Fra side til side,
Karrusellen, Spændetrøjen, Glidetur mod G, Trykpressen,
Køkkenbordet, Den hurtige, Omfavnelsen, Alfabetet, Pyramiden,
Det kinesiske stød, Ubåden, Den flyvende sommerfugl,
Sommerfuglen, Ismanden, Det varme kys, Slowmotion, Niogtres,
Bambuskløveren, Twister, Den omvendte ridestilling, Fuglen,
Trillebøren, Kaskadestillingen, Karmas hjul, Buen, Lotusstillingen,
Skildpadden, Aben, Koen, Elefanten, Den store bi, Genoplivelsen,
Taburetten, Gyngen, Blow-job, Helikopteren, Rocco, Kranen, Verden
rundt (Amerikansk, Dansk, Engelsk, Fransk, Græsk, Norsk, Russisk,
Spansk, Svensk og Tysk) og Forslag til videre læsning.
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