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UNG & PÅ

VARFÖR EN ANALMANUAL?

I sex och samlevnadsundervisningen i skolan fick man bland mycket annat lära sig hur mannens
och kvinnans könsorgan ser ut fungerar och hur barn blir till. Men hur röven ser ut och vad som
händer vid ett analt samlag har vi aldrig fått veta något om. Vi bögar har därför i stor utsträckning
fått förlita oss på egna erfarenheter för att hitta vägar till ett tillfredsställande sexliv.

Samhällets syn på analsex är inte sällan moraliserande och fördömande, Det har gjort att det även
bland bögar kan vara ett tabubelagt ämne att prata om.

Fuckshop - klart kul med knullsidorna är gjord speciellt för dig som praktiserar eller tänker på
analsex. Vi hoppas att såväl den erfarne som den oerfarne ska ha glädje av sidorna,

Fuckhop - klart kul med knull framhåller de njutningsfulla aspekterna av analsex och att det
inte är något man behöver skämmas för.

Det är svårt att föreställa sig att vi inte skulle kunna använda våra rövar för sex på ett eller annat
sätt. 

Knulla varandra så det står härliga till men kör försiktigt.

Synpunkter då kan du mejla oss på följande adress http://www.r.se/?p=
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