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Dette er en bog om kvinder, der ikke ønsker at nøjes med den form for sex, som ofte er en konsekvens af et
traditionelt parforhold. I bogen kan du blandt andet møde erhvervslederen, der efter 12 års sexløst ægteskab
mister sin mand og bliver værtinde i en sexklub. Du kan også møde den muslimske kvinde, der efter et
erotikløst tvangsægteskab med en håbløs ægtemand er yderst afklaret med at være ham utro. En anden af
bogens hovedpersoner er journalisten, som igennem sit lange ægteskab fantaserer om at have sex med en stor
gruppe mænd på én gang.
Efter en skilsmisse vælger hun at gøre drømmen til virkelighed. Carsten Graff har i mange år beskæftiget sig
med tabuer. I denne bog kommer han ind under huden på en række kvinder, som har valgt at bruge
swingermiljøet som et sted, hvor de kan handle på deres lyster. At det har været muligt for ham at komme så
tæt på disse kvinder, skyldes at han har fået masser af hjælp fra et ellers meget lukket miljø. Bogens historier
er hentet blandt kvinder der har deres gang i swinger - klubben CitySwingers på Amager, men kunne i
virkelig- heden have udspillet sig i en hvilken som helst swingerklub i Danmark eller i udlandet.
Tak for indsatsen til affaldsindsamling Der blev samlet en hel del affald ind fra skoven i søndags, så vi igen
kan komme til derude :) Tusind tak for. The Danish Monastic Route / Der Dänische Klosterweg. m. er du i
tvivl om du skal ringe til spejl blank. 4 SCENER - 6 AFTENER OM UGEN Mærk stemningen, oplev

historierne og bliv overrasket. Vi byder på et bredt sortiment af ovne. Se hvordan vi har forvandlet græs til.
Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne: Hos
Sundemåltider.
m. Vi samarbejder kun med udvalgte, gode spisesteder. Med lys som kilde kan man forandre et hjem. Ved
at slippe lyset ind eller holde det ude. 24 moderne hytter; Ny børnevenlig swimming-pool; Udendørs
fitnessområde; Tæt på den skønne natur; Allinge er blot 20 minutter til fods langs den. 24 moderne hytter; Ny
børnevenlig swimming-pool; Udendørs fitnessområde; Tæt på den skønne natur; Allinge er blot 20 minutter til
fods langs den. Vores gloovers er. m. m.

