Orelha do livro:
No mundo ainda pouco explorado das fantasias sexuais, as jornalistas
Sonsoles Fuentes e Laura Carrión mostram como o cérebro é a mais importante das
zonas erógenas. E provam que muito do que se passa na cabeça das mulheres é
resultado de antigas relações e pode influenciar relacionamentos atuais.
Orgias, sadomasoquismo, dominação, violação, masturbação. Num ousado e
descontraído estudo, as autoras reuniram mais de sessenta depoimentos de
mulheres de todas as classes, escolaridades e credos. Vozes corajosas capazes de
traduzir as angústias e descobertas de diferentes gerações. Confissões comentadas
por especialistas e sexólogos que corroboram: a mente é o mais poderoso dos
afrodisíacos,
Recolhidos entre centenas de casos enviados pela internet, os depoimentos
foram construídos a partir de um questionário absolutamente sigiloso, Perguntas que
englobavam desde a idade e as fantasias recorrentes até a descrição física e o
comportamento na cama: passivo ou agressivo.
Entre histórias de grande erotismo, e outras carregadas de romantismo,
Mulheres confessam rompe o tabu da incapacidade feminina de separar sexo e
amor. E revela que tudo é válido na busca do prazer e do autoconhecimento.

http://groups.google.com.br/group/digitalsource

Mulheres confessam
Só o anonimato da internet poderia
permitir tanta sinceridade
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A Xavier, para amenizar sua viagem.
A Candeia, pelo tempo roubado; a Tomás,
pelos jantares e cafés que nos preparou; a nossas mães,
por tentarem nos levar para o bom caminho, ainda que em vão.

E a todas que ficam molhadas...
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Introdução
Entre as duas orelhas
Senti que a caixa de Pandora continha os mistérios
da sexualidade feminina, tão diferente da masculina que
a linguagem dos homens não era adequada para descrevê-la.
Anaïs Nin

A essa altura, é bem possível que a piada que transcrevemos a seguir já
seja bem conhecida:
— Por que as mulheres vêem os filmes pornôs até o final?
— Para ver se os personagens se casam.
A verdade é que até o momento em que pusemos o ponto final neste livro,
não havia um só casamento nas fantasias eróticas das mulheres que responderam
nossos questionários. Tampouco parece que uma cena com rosas e à luz de velas
as conduza diretamente ao orgasmo.
Talvez, sem pensar demais, muitas mulheres acreditem que nada como a
degustação de um menu delicioso, ao som de alguns violinos, e diante de um top
model, para mergulhar de cabeça no tesão mais apaixonado que possam anotar
em seu diário de transas memoráveis. Mas quando se defrontaram com nosso
questionário e tiveram de refletir sobre o que realmente as deixa em ponto de
bala, seus sonhos excitantes se distanciaram muito do que relata um romance
cor-de-rosa.
Em contrapartida, essa mesma situação poderia provocar a dilatação
momentânea de mais de uma vagina se, enquanto os protagonistas da cena
degustam ostras, ele sussurrasse:
— Daqui a pouco, depois de servir seu licor favorito, vou tirar suas meias,
depois a calcinha e lavar seu púbis com água morna. Assim, posso comê-lo
melhor.
(Advertência: as autoras não se responsabilizam pelo que possa suceder
ao homem que tente este truque. Que haja mulheres a quem isso excite ao
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