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Sex- og samlivseksperten Jakob Olrik bliver efter et foredrag opsøgt af en smuk ung kvinde, der har noget,
hun gerne vil fortælle ham. Der er noget dragende og mystisk ved kvinden, der får Jakob til at indvillige i et
privat møde mod sædvane. Mødet, hvor kvinden frækt og hudløst ærligt fortæller ham om sine vidtgående
seksuelle oplevelser, bliver til flere. Langsomt forelsker han sig i hende og bliver afhængig af hendes stadig
mere saftige fortællinger om udsvævende eksperimenter, kendte ansigter og den danske overklasses underliv.
Men kan han stole på hende? I takt med, at han engageres i hendes følelsesliv, besættes han af at finde de
manglende brikker til puslespillet om hendes fortid, og nærmest uden han selv opdager det, falder hans egen
verden fra hinanden. Bogen er baseret på virkelige hændelser.
a. Natsværmer - Et liv blandt kunstnere og kakaduer. Rocazino er et dansk popband, der hittede i 1980'erne.
Nu tager kongehuset til genmæle. Her finder du en liste over dyr, der starter med bogstavet N.
der ikke kræver svar Nyheder, interviews og anmeldelser fra den danske og internationale musikbranche. En
af dem er, at Gud har skabt manden med 2 hoveder, men ikke med blod nok til, at vi kan bruge begge to på én
gang. En af dem er, at Gud har skabt manden med 2 hoveder, men ikke med blod nok til, at vi kan bruge
begge to på én gang. Ud med natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi.

Susanne Krage har taget turen fra Kakadu Bars røde plyssofaer til Elsa Gress’ kreative kunstnerkollektiv. a.
Den nye hæklebog med 17 modeller på hæklet beklædning til børn. l. = Ubesvaret spørgsmål = Besvaret
spørgsmål med accepteret svar = Besvaret spørgsmål uden accepteret svar = Kommentar, historie o.
Jakob Olrik startede sin karriere som producer for teatergruppen Antropopiselskabet i 1994. l. En af dem er,
at Gud har skabt manden med 2 hoveder, men ikke med blod nok til, at vi kan bruge begge to på én gang.
Frontfigurerne var sangerinde Ulla Cold og komponist, tekstforfatter og keyboardspiller Jesper Winge Leisner.

