
Lili-og-Jimi: Kærlighedsroman
Hent bøger PDF

Maria Marcus

Lili-og-Jimi: Kærlighedsroman Maria Marcus Hent PDF Historien om 65-årige Lilis kærlighedsforhold til den
30 år yngre Jimi er en rutsjebanetur af lykke og smerte, genoplivede lyster, længsler og fordomme, som truer

med at spænde ben for noget, der kunne blive helt fantastisk.

Maria Marcus 1926-2017 skrev en lang række bøger, hvoraf mange tager udgangspunkt i hendes virke som
privatpraktiserende psykoterapeut og sexolog. Maria Marcus skrev både skønlitteratur, faglitteratur og

guidebøger om emner som sex, orgasme, kærlighed, dating, kvindelighed og kroppen.

"En roman om kærligheden mellem en ældre kvinde og en ung mand. Et tabuemne, som Marcus skærer dybt
og nuanceret ned i (…) et langt sommerfugleflyv af en beruset kærlighed og en smerte som barberblade." –

Politiken

"En meget bevægende bog. Tankevækkende. En bog man læser ud-i-ét. Den rammer i hjertekulen, den gør
ondt – og den gør godt. Det er en bog, der taler på alle kvinders vegne. Maria Marcus ved, hvad kærlighed er

for en underlig fugl, og hun ved også, når fuglen er fløjet." – Ugens Rapport

1991
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