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om en verklig kvinnas erotiska äventyr.

"Jag ska berätta historien om mitt liv. Eller i varje fall en del av mitt liv. En del av mitt liv som är jag, men
som är dold. Mitt sexliv. Det är det jag är skapt till. Det är det jag kan."

Ea en kvinnlig Don Juan som bara inte kan säga nej. Hon älskar sin man och sina barn, men det är inte nog.
Utan den eggande stämningen som ett äventyr kan erbjuda, stannar hennes liv av. Så när möjligheten till en

ny, erotisk upplevelse erbjuds måste hon slå till...

Seriens kvinnliga huvudperson Ea är inspirerad av en verklig person. Genom samtal med Ea har författaren
Anna Bridgwater skrivit ner hennes berättelse som ett vittnesmål till det hemliga liv hon lever parallellt med

sin vardag med man och barn.
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