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Du bestemmer selv handlingen i En kvinde går til bryllup... Er du klar til at udforske dine erotiske fantasier?

Din bedste veninde skal giftes, og du skal være brudepige. Desværre er du ikke særlig vild med kjolen, men
nu er det jo ikke dig, det handler om . eller er det? I takt med at den store dag nærmer sig, åbner der sig nye
muligheder for dig. Måske ender du med at more dig til brylluppet. Stifter du nærmere bekendtskab med

forloveren, den tatoverede dj eller din barndoms plageånd, der drillede dig, da I var små, men som pludselig
ikke er så irriterende længere? Uanset hvad du vælger, er du garanteret et uforglemmeligt møde, så vær

forberedt på, at det bliver sjovt, frækt og helt uforpligtende!

I En kvinde går til bryllup... bliver du præsenteret for en række scenarier, som hver især kan føre til et helt
specielt erotisk eventyr. Valget er dit! Du bestemmer selv, hvordan natten skal ende.
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Du bestemmer selv handlingen i En kvinde går til bryllup... Er du
klar til at udforske dine erotiske fantasier?

Din bedste veninde skal giftes, og du skal være brudepige. Desværre
er du ikke særlig vild med kjolen, men nu er det jo ikke dig, det
handler om . eller er det? I takt med at den store dag nærmer sig,
åbner der sig nye muligheder for dig. Måske ender du med at more
dig til brylluppet. Stifter du nærmere bekendtskab med forloveren,
den tatoverede dj eller din barndoms plageånd, der drillede dig, da I
var små, men som pludselig ikke er så irriterende længere? Uanset
hvad du vælger, er du garanteret et uforglemmeligt møde, så vær
forberedt på, at det bliver sjovt, frækt og helt uforpligtende!

I En kvinde går til bryllup... bliver du præsenteret for en række
scenarier, som hver især kan føre til et helt specielt erotisk eventyr.

Valget er dit! Du bestemmer selv, hvordan natten skal ende.
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