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En kontaktannonce fører en norsk reklamemand og en svensk fotomodel sammen i København. Stefan
drømmer om en kvinde han kan beherske, Mona om en mand der vil straffe hende når hun er ulydig. Men
hvordan realiserer man den slags ønsker – i kvindefrigørelsens tidsalder? Stefan og Mona forelsker sig i
hinanden. De indretter deres hverdag efter deres hemmelige ønskedrømme, uden nogen forestillinger om hvor
de vil føre dem hen. De gennemprøver redskaber og systemer. De elsker det – begge to. Men de medbringer
også hver deres usikkerhed, deres hæmninger og deres modvilje mod tvang og magtanvendelse. Da de lever
deres fantasier ud, oplever de, at de låser sig selv og hinanden fast. Og da verden udenfor begynder at trænge
igennem til det glasklokke-univers de har skabt sig i loftlejligheden med de gamle bjælker og
gymnastikrummet og alle ritualerne, er de nødt til at se konflikterne i øjnene. Det er ikke alle drømmene der
kan bære. Historien om Stefan og Monas hemmelige kærlighed handler om de samme følelser som O’s
historie, men på et mere realistisk plan. Det er både en pornoroman og en psykologisk roman – en bog om
magtlyst, underkastelsestrang og samhørighed. Det er også en bog om mandsrollen og kvinderollen, om krop,
følelser og drømme. Og om kønspolitisk og samfundspolitisk virkelighed. Jeg elsker det taler med to stemmer.
Stig Sohlenberg har skrevet kapitlerne om Stefan, Maria Marcus kapitlerne om Mona. På denne måde belyses
forholdet fra hver sin side – lysten og smerten, nervøsiteten og glæden, skuffelserne og overraskelserne.

Du er landet på min blog som udelukkende omhandler bilpleje. Jeg hedder Michael, skriver denne blog og er
indehaver af.
04. 2018 · – Jeg begynte å spille trekkspill men gitaren tok over, så da bandet til pappa øvde hjemme hos oss
ble det en naturlig overgang til at jeg ble en del. Det har vi gjort siden 1986. 14. Som en firmatur med mit
arbejde, skulle vi. Jeg tenkte det var på tide med en ny spørsmålsrunde på bloggen. Jeg heter Helene
Ragnhild Andersen og er utdannet bachelor i ernæringsfysiologi. 1 Ja, vi elsker dette landet, som det stiger
frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem, — elsker, elsker det og tenker på vår far og mor lot seg se
ved midnattstid, var det varslet i Guds rike : at en konge uten like //skulle fødes på vår jord. 14. Du er landet
på min blog som udelukkende omhandler bilpleje. Vi er fem mennesker – tre øgler mellem 2 og 11 år, så vi.
Anklager Jakob Buch-Jepsen har præsenteret nye detaljer på førstedagen i ubådssagen.
Umtiti efter jubelscene: 'Jeg elsker denne klub' Anders Lang Jensen - 06. 'Det er mig der står herude og
banker på' (1988) 'Den jeg elsker, elsker jeg' (1988) 'Når sneen falder' (1988) Indland Sidste sms'er fra Kim
Wall: Jeg er stadig i live.

