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En mand tre kvinder Peter J\u00f8rgensen Hent PDF Hvad tænker mænd om kærlighed og parforhold? Følg
hvad der sker, når Christian giver slip på hæmningerne og søger tre kvinder til at opfylde sine behov:: En
eksotisk kvinde, en soulmate og den unge, vilde type. Han er inspireret af sin veninde Elizabeth, som har

fundet tre mænd. Christian kommer i kontakt med mange kvinder via en annonce på et datingsite, men falder
pladask for Sabine, en ung studerende, der til fulde opfylder hans drømme om den lidt vilde type. Og før han

får set sig om udvikler tingene sig i hans lejlighed på Østerbro. ”En mand tre kvinder” giver indblik i,
hvordan mænd nogle gange lader sig styre af kvinder, og hvad der skal til for at følge sin egen vilje uden at

støde andre fra sig. Romanen er inspireret af virkelige hændelser.

 

Hvad tænker mænd om kærlighed og parforhold? Følg hvad der sker,
når Christian giver slip på hæmningerne og søger tre kvinder til at
opfylde sine behov:: En eksotisk kvinde, en soulmate og den unge,
vilde type. Han er inspireret af sin veninde Elizabeth, som har fundet
tre mænd. Christian kommer i kontakt med mange kvinder via en
annonce på et datingsite, men falder pladask for Sabine, en ung
studerende, der til fulde opfylder hans drømme om den lidt vilde
type. Og før han får set sig om udvikler tingene sig i hans lejlighed
på Østerbro. ”En mand tre kvinder” giver indblik i, hvordan mænd
nogle gange lader sig styre af kvinder, og hvad der skal til for at
følge sin egen vilje uden at støde andre fra sig. Romanen er

inspireret af virkelige hændelser.
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