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Abby Lee är smart, fräck och ideligen singel. Frustrerad över
sitt mediokra kärleksliv ger hon sig ut på jakt efter det sex hon alltid drömt om. Detta är hennes frispråkiga
dagbok om denna extraordinära resa.

Abby är inte den som säger nej till bra sex, entusiastiskt tar hon sig

igenom en hel serie av one-night stands, tillfälliga förälskelser och diverse snabbknull med det egna könet.


Men medan hon hänger sig åt sitt erotiska utforskande möter hon Bloggkillen och börjar fundera över om hon
någonsin kommer att kunna ge upp sitt liv och äntligen slå sig till ro i ett förhållande.

Bloggen som Sex som
jag vill ha det är baserad på är otroligt populär, med mer än tre miljoner besökare hittills. Abby Lee är 34 år

gammal och bosatt i London.
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