
Bogen om damer og herrer
Hent bøger PDF

Bjarne Castella

Bogen om damer og herrer Bjarne Castella Hent PDF Denne meget morsomme E-bog handler primært om
intet mindre end den ene halvdel af den samlede menneskehed på jorden: Damerne. Kapitlerne kan dog også

med stort udbytte læses af den anden halvdel: Herrerne.
Her er kapitlerne: Heksebogen Cyprianus spår om damer & Markante forskelle på damer og herrer & Adam
eller Eva & Din personlige damesmag afsløres & Sådan ønsker damerne herrerne & Sådan får en herre fat i en

dame & Sådan forfører damer & herrer & Disse damer skal omgås forsigtigt & Gode råd om forskellige
dametyper & Gode råd om de erogene zoner & Gode råd om erotisk fornyelse & Advarsel mod fuldmånens
magt & Advarsel mod damers utroskab & Advarsel mod den nymfomane dame. Opmærksomheden henledes

på, at der i teksten forekommer ord, som kan opfattes som uanstændige af ubefæstede sjæle.
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