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Är tanken på det förbjudna upphetsande för dig? Funderar du på att gå på en kinky fest? Ha utlevnad med BDSM, mer
avancerat sex? Känner du att du vill veta mer om hur en relation med maktförskjutning fungerar? Eller vilka regler som
gäller på fester, uppförandekoder, oskrivna regler på BDSM-scenen och på BDSM-fester? Tänder du på lack, läder,
latex eller andra material? Undrar du hur du kan träffa likasinnade personer och till och med hur du kan träffa en
BDSM-partner?

Funderar du på vilka leksaker och redskap du vill ha eller behöver? Hur dresscoden på en fest fungerar? Vilka saker en
bör tänka på för att kunna utföra och leva ut BDSM, fetisch och ha avancerade sexlekar, olika rollspel med minskade
risker för skador och oönskade konsekvenser? Lära dig mer om hur du kan få ett helt nytt och häftigt sexliv med dig
själv, din/a nuvarande partners eller med de/d partners/s du drömmer om att få träffa i framtiden?

Sesam öppna dig! Här är allt samlat i en stor bok om BDSM där många olika aspekter och vinklar på BDSM, fetisch,
sex, olika rollspel, avancerade sexlekar och en hel massa annat avhandlas av PervoKitten som varit aktiv
BDSM-utövare i hela sitt vuxna liv, aktiv på den svenska BDSM-scenen och med BDSM som livsstil sedan mer än 10 år
tillbaka. Hon kan också lugnt och säkert guida dig runt alla blindskär och svårigheter att hitta till och hetta upp ditt
eget sexliv. På den nivån och efter de förutsättningar du själv sätter.

Utforska sexlivet, experimentera med kinky sex och /eller BDSM? För dig som vill veta mer om BDSM Kinky Sex - läs
PervoKittens guide / handbok och vägledning för Kinksters HBTQIA u0026amp; BDSM play. BDSMF: Bondage
u0026amp; disciplin Dominans och underkastelse (Dominance and submission) Sadism och Masochism, S/M, Fetisch.
Sex, Erotik, BDSM, fetischism och alternativa relationsformer: Konkreta och praktiska tips.

Great ebook you should read is Bdsm Kinky Sex Pervokitten Guiden Kinksters Bdsm Play Ebooks 2019.
You can Free download it to your laptop in easy steps. HEPCHICK.COM in simple step and you can
Download Now it now.
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