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MERE GLÆDE I SEXLIVET Denne bog handler om parforholdet og de udfordringer, vi står overfor i en
fortravlet hverdag. Der er masser af eksempler på, hvordan vi kan få mere glæde i hjemmet og mere energi i
sengen, hvis vi bliver bedre til at tale sammen og er åbne og direkte, når det gælder vores ønsker, behov og
længsler. Det kan være svært at finde lyst og inspiration til erotik med den samme partner år efter år, men ved

at ryste posen og begynde forfra kan vi finde lysten igen og få forelskelsen til at blomstre på ny. Bogen
indeholder masser af gode bud på, hvordan vi forkæler og forhaler erotikken, kan hente inspiration i
tantrasex, tale om vores seksuelle fantasier og blive bedre til forspil og opvarmning. VÆR ÅBEN er

opfølgeren til bestselleren TA’ MIG (2007).
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