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Singleliv i lyst og nød Louise Raaschou Hent PDF Før i tiden levede man bare alene, og det var ikke noget,
men snakkede højt om. I dag er man single og dater på internettet, er medlem af en singleklub, går til

singlefest og tager på specielle singleferier. Det at være single er blevet en kultur! Men hvordan har de det
egentlig selv med det – det der med at være single?

Louise Raaschou har interviewet en håndfuld singler i 30‘erne – mænd/kvinder, fraskilte/aldrig gifte,
med/uden børn, lykkelige/ulykkelige, partnersøgende/passive, som fortæller åbenhjertigt om parforhold,

medlidenhed, jagten på den eneste ene, om at være ensom og føle sig anderledes, om børn og angsten for, at
toget er kørt, men også om friheden, mulighederne, uforpligtende sex og fravalget af skænderier om opvask

og sure sokker.

I "Singleliv – i lyst og nød" skriver Louise Raaschou med alvor, ironi og et glimt i øjet – til inspiration for
alle singlerne og til underholdning og oplysning for alle andre.

Louise Raaschou (f. 1970) er uddannet journalist og har skrevet for ALT for Damerne, Månedsmagasinet IN
og Forældre og Børn. Hun har udgivet bøgerne "I kan jo altid få en ny – om spædbarnsdød", "Singleliv – i

lyst og nød" og "Man elsker dem jo lige så højt – 10 samtaler om adoption".
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