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Mikkels pik Anders Haahr Rasmussen Hent PDF Anders Haahr Rasmussen og hans barndomsvenner har et
ritual, der undrer ham dybt. Hver gang de mødes, falder snakken på Mikkel  – en af vennerne i flokken – og
hans pik. Mikkel har nemlig en ualmindeligt flot pik, synes de andre. Og Mikkel viser den gerne frem. Og
stiller den til rådighed. Men hvordan kan det foregå blandt en gruppe dybt heteroseksuelle mænd uden at
have nævneværdige konsekvenser for deres seksualitet og selvopfattelse? Hvorfor må vennerne gerne dyrke

Mikkels lem, men aldrig holde hinanden i hånden? Og hvad er det egentlig, der er sket med mænds
fællesskaber og seksualitet på det seneste? Den prisbelønnede journalist og kønsekspert Anders Haahr
Rasmussen rejser gennem den mandlige seksualitets historie for at finde svar. I et provokerende og
tankevækkende essay undersøger han, hvordan mænds tætte fællesskaber har udviklet sig gennem

århundreder, og hvad det siger om det liv, vi lever i dag. Det er en historie om magt og tabu, machoer og
homoer, gamle grækere og unge reality-stjerner. Og den helt særlige angst for kropskontakt i biografmørket.
Bemærk, at denne titel er en single. Zetlands singler er længere end artikler, men kortere end bøger, og kan
læses på en enkelt eftermiddag eller aften. Vi lover, at når du rejser dig bagefter, ved du noget, du ikke vidste

i går – og som du kan huske i morgen.

 

Anders Haahr Rasmussen og hans barndomsvenner har et ritual, der
undrer ham dybt. Hver gang de mødes, falder snakken på Mikkel  –

en af vennerne i flokken – og hans pik. Mikkel har nemlig en
ualmindeligt flot pik, synes de andre. Og Mikkel viser den gerne

frem. Og stiller den til rådighed. Men hvordan kan det foregå blandt
en gruppe dybt heteroseksuelle mænd uden at have nævneværdige
konsekvenser for deres seksualitet og selvopfattelse? Hvorfor må
vennerne gerne dyrke Mikkels lem, men aldrig holde hinanden i

hånden? Og hvad er det egentlig, der er sket med mænds
fællesskaber og seksualitet på det seneste? Den prisbelønnede

journalist og kønsekspert Anders Haahr Rasmussen rejser gennem
den mandlige seksualitets historie for at finde svar. I et provokerende

og tankevækkende essay undersøger han, hvordan mænds tætte
fællesskaber har udviklet sig gennem århundreder, og hvad det siger



om det liv, vi lever i dag. Det er en historie om magt og tabu,
machoer og homoer, gamle grækere og unge reality-stjerner. Og den
helt særlige angst for kropskontakt i biografmørket. Bemærk, at

denne titel er en single. Zetlands singler er længere end artikler, men
kortere end bøger, og kan læses på en enkelt eftermiddag eller aften.
Vi lover, at når du rejser dig bagefter, ved du noget, du ikke vidste i

går – og som du kan huske i morgen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mikkels pik&s=dkbooks

