Lee Gerald: Az orgia kilenckor kezdődik.
1. A könyv főszereplői Mark és Mary egy Kaliforniában élő
házaspár. Mark ingatlan ügynök, Mary hivatásos háziasszony. Csinos
középkorú emberek. Az ő tevékenységük adja a könyv cselekményét.
Hozzájuk csapódnak a mellékszereplők. Először a társkeresés során
megismertek, majd a klubjaik szereplői, akik végül egyenlő társaik
lesznek. Flóra a gazdag ügyfél, laura a másik ügyfél, akit meggyilkolnak, Cece, Mark kedvence, Isabell az ismert színésznő, Jill akinek érdekes altesti felépítése különös izgalmakat okoz, Don Mateo a mexikói
üzlettársuk és végül a nemi felvilágosító iskola előadói és tanulói.
2.Mark és Mary már 2o éve házasok. Jó módban élnek. Markot
csak az zavarja, hogy csak keresztnevükön és együtt ismerik őket, nem
a Carter családnéven. A szilveszteri buliról Mark meglép a háziasszony
húgával, majd le is bukik a családi ágyban Mary ki akarja dobni, de
végül mégis együtt maradnak. Beszállnak a párcserélő mozgalomba.
Először ők fizetnek, aztán már ők hirdetnek és szednek pénzt a résztvevőktől. Egyre nagyobb arányú a szolgáltatásuk és már társak is kellenek
hozzá! Mark közben az ingatlan közvetítés során is sokat keres, jó üzleteket köt. Ezek során a szexuális vonzerejét is felhasználja. Végül e
miatt kerül bajba. Megismer egy nőt és eladja a lakását. Közben a nőt
meggyilkolja a gazdag barátja és visszaköveteli Marktól a 80.000
dollárt, amire ő nem hajlandó. Összepakolnak Maryvel és Londonba
menekülnek. Ott is folytatják a párcserét. Aztán nyitnak egy klubot ami
szintén ezt szolgálja. Hatalmas siker lesz. Párizsban is nyitnak egy társklubot. Végül a rendőrség figyelmébe kerülnek. Visszaköltöznek Kaliforniába, ahol tovább folytatják. Itt is hatalmas sikert aratnak, egészen a
rendőrség közbeléptéig. Innen Mexikóba mennek. Itt élő szex műsorokat csinálnak, aztán Don Mateó birtokán szex iskolát nyitnak. Ez is hatalmas sikert arat és hamarosan a hatóságok figyelmébe kerülnek. Ismét
vissza Kaliforniába. Nem folytatják tovább a párcerét, de Mark ismét
lebukik Mary előtt. Ekkor megállapodnak, hogy Mark tovább vadászhat
a nőkre, de együtt vigyáznak a megszerzett javaikra, nívójukra.
3. A hippi korszak utáni Amerika világába vezet a könyv.
Ekkor indul ott a párcsere mozgalom. Ezt használja ki Mark és Mary.
Betekintést nyerünk London, Párizs és Mexikó hasonló világába is.

