
Miss Saikkonen - Singleliv
Hent bøger PDF

Anne-Louise Saikkonen J\u00f8rgensen
Miss Saikkonen - Singleliv Anne-Louise Saikkonen J\u00f8rgensen Hent PDF Miss Saikkonen - Singleliv

handler om en ung kvindes oplevelser, forventninger, tanker og følelser i forhold til mænd, kærlighed og  sex
i hendes perioder som single fra 16-24 år på godt og ondt. Bogen består af en kort introduktion til Miss

Saikkonens seksuelle          univers fra barn til teenager, hvorefter læseren bliver ført gennem 14  fortællinger
i et univers af meget forskellige oplevelser med mænd, kærlighed og sex. Bogen er baseret på forfatterens
egne personlige oplevelser, men de er  også blevet inspireret af personer, der har været involveret i hendes

liv. Miss Saikkonen - Singleliv giver adgang til en verden,  der for manges vedkommende er privat, men som
på mange områder er genkendelig for en del af os. Bogen henvender sig specielt til personer, der ønsker en  
underholdende og ærlig tilgang til temaer som sex, kærlighed, erotik og de  følelser, der hører med. Ved at
læse Miss Saikkonens fortællinger kan du blandt    andet blive inspireret og få en fornyet indsigt i dine egne
seksuelle  oplevelser og kærlighedsliv, hvorved fortællingerne dermed bidrager til personlig  udvikling.
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