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Kunsten at købe lingeri Katja K Hent PDF Forlaget skriver: Katja K superguider gennem undertøjsjunglen,
så ingen mand risikerer at købe forkert, når han vil glæde kvinden i sit liv. Praktisk, sjov og fræk. Når det

kommer til at give sin kæreste undertøj - dér, hvor manden faktisk har den største mulighed for at få hende til
at føle sig speciel og sexet - kniber det for de fleste mænd med selvtilliden. Måske har de engang købt den
forkerte størrelse (hvilket kan opfattes som en fornærmelse, uanset om det er for stort eller for småt), den

forkerte type (»du ved da godt, jeg hader G-streng!«), eller givet hende det på den forkerte måde (»du kan da
ikke give mig en hofteholder foran hele min familie«).

Katja K guider manden gennem hele lingerijunglen. I en direkte, uhøjtidelig og humoristisk stil fortælles om
termer og størrelser, hvordan man vælger netop det lingeri, der vil falde i smag, og hvordan man skaber den

rette stemning, når gaven skal gives.
Katja Ks guide består af korte forklarende tekster og trin for trin beskrivelser. Bogen er gennemillustreret.

Katja K, født 1968. Tidligere pornostjerne i Los Angeles, medskuespiller i komedieserien Langt fra Las
Vegas - nu kvinden bag Katja K Fashion Lingerie. Har tidligere udgivet bogen Stjerne i syndens by. Redaktør

Missu Schneidermann fra magasinet Sirene er medskribent på Kunsten at købe lingeri .

 

Forlaget skriver: Katja K superguider gennem undertøjsjunglen, så
ingen mand risikerer at købe forkert, når han vil glæde kvinden i sit
liv. Praktisk, sjov og fræk. Når det kommer til at give sin kæreste

undertøj - dér, hvor manden faktisk har den største mulighed for at få
hende til at føle sig speciel og sexet - kniber det for de fleste mænd
med selvtilliden. Måske har de engang købt den forkerte størrelse
(hvilket kan opfattes som en fornærmelse, uanset om det er for stort
eller for småt), den forkerte type (»du ved da godt, jeg hader G-
streng!«), eller givet hende det på den forkerte måde (»du kan da

ikke give mig en hofteholder foran hele min familie«).
Katja K guider manden gennem hele lingerijunglen. I en direkte,
uhøjtidelig og humoristisk stil fortælles om termer og størrelser,
hvordan man vælger netop det lingeri, der vil falde i smag, og
hvordan man skaber den rette stemning, når gaven skal gives.
Katja Ks guide består af korte forklarende tekster og trin for trin

beskrivelser. Bogen er gennemillustreret.

Katja K, født 1968. Tidligere pornostjerne i Los Angeles,
medskuespiller i komedieserien Langt fra Las Vegas - nu kvinden
bag Katja K Fashion Lingerie. Har tidligere udgivet bogen Stjerne i
syndens by. RedaktørMissu Schneidermann fra magasinet Sirene

er medskribent på Kunsten at købe lingeri .
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