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Kvinders lyst Louise Ariesen Rams Hent PDF "… Lysten kommer, hvis der bliver trykket på de rigtige
knapper. Men der skal trykkes på dem. Ellers sker der ingenting …"

- Renée Toft Simonsen, citat fra bogen

"Kvinders lyst" er en samtalebog, hvor vi undersøger kvinders lyst gennem interviews med markante danske
meningsdannere. Vi tør og vil tale om det!

Den seksuelle lyst spiller en stor rolle i menneskelivet. Den forener folk i kærlighed og seksualitet – og kan
skille dem ad igen. Den er magtfuld, lunefuld – og fuld af glæde og ekstase.

Vi har sat os for at finde ud af mere om den kvindelige lyst. Vi vil forstå os selv og alle de sammenhænge,
vores lyst optræder i, biologisk, psykologisk, socialt og eksistentielt.

De interviewede er Renée Toft Simonsen, Christian Graugaard, Jakob Olrik, Sanne Søndergaard, Benedikte
Vejlby Baggesgaard, Anne Sophie Jørgensen, Jens Enemark og Astrid Højgaard.

Hvad siger psykologen, sexologen, debattøren, komikeren, præsten, meditationsguiden, parterapeuten og
lægen mon om kvinders lyst i dagens Danmark?

Tag med os på en rejse – og bliv klogere på dig selv og din seksualitet!

PRESSEN SKREV
"Din seksualitet skal tages lige så seriøst som andre dele af dit liv og helbred, da den har stor betydning for

både din sundhed og livsglæde. Læs eventuelt denne fine bog for at komme i gang med din seksuelle
selvudvikling: "Kvinders lyst" af Pernille Ørnberg & Louise Ariesen Rams."

- Femina
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