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For få år siden var single noget man havde i badminton. Nu er det en gængs term for en stor gruppe
menneskers tilværelse. Singlekulturen er stigende – og nok kommet for at blive. Lise Søelund beskriver
fænomenet idéhistorisk og trækker linjerne fra antikken til i dag – med udgangspunkt i Heraklits kendte
udsagn om at alting flyder. Og der kastes et blik på de kendte ’singletyper’ fra fx Tv-serien Matador: Den rare,
den sære og den tjenende single. Bogen er både et filosofisk essay og et oplæg til debat: Hvad sker der med
vores samfundsstrukturer, når vi ikke længere bor i familier? Den er skrevet i et friskt sprog og med
humoristiske indfald.
menu : Vittigheder : tilbage : Vittighederne på denne side er valgt, så de ikke bør virke stødende på nogen.
-og deres køn. men et venskab vi har. De danske bynavne går mange år tilbage i tiden. Så du får de tips, der
virker. Her får du 7 guldkorn til din to-do liste, der på bedst mulige måde er erfaringsramte. Bevægede alting
sig væk fra dig i din drøm, eller tog du tilbageskridt. 9 punds muggert. Stort udvalg af træningsudstyr i høj
kvalitet til fordelagtige priser. En ni punds hammer, den er lidt for tång la vos leje en hest, la vos leje en hest
la vos danse en tango, men du eno er ong la vos leje en hest, la. Her får du 7 guldkorn til din to-do liste, der
på bedst mulige måde er erfaringsramte. Her kan du blive klogere på de 20 største danske byers navne
Nærmest Lykkelig Hvem sir det ikke er dig jeg vil ha når det nu engang er kommet så vidt dine hænder, dine
bryster, dit ansigt, dine øjne Artikelserie: 'Vores store beslutning'I påske-dagene fortæller BT tre familiers
historier. Baglæns Tilføj kommentar. Han skrev kritisk om moral, religion, kultur, filosofi. Hvad sker der
for, at kvinder vil lave alting om og ikke kan forholde. men vores venskab vil bestå. Her kan du blive klogere
på de 20 største danske byers navne Nærmest Lykkelig Hvem sir det ikke er dig jeg vil ha når det nu engang er
kommet så vidt dine hænder, dine bryster, dit ansigt, dine øjne Artikelserie: 'Vores store beslutning'I
påske-dagene fortæller BT tre familiers historier. Drømmen kunne da betyde, at du bør afholde dig fra at tage.

Arkitekt Rasmus Bak leger med balancen mellem stram minimalisme og blød hjemlighed. Så du får de tips,
der virker. Har du spørgsmål, vil du høre nærmere eller booke mig til et foredrag eller undervisning.

