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kæreste!" Hov, sådan noget kan man da ikke sige højt … Jo – på nettet kan man. Det er jo bare nogle ord på
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junglen af netdating og giver gode råd til, hvordan både den første kontakt og det endelige møde bliver en
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virke som privatpraktiserende psykoterapeut og sexolog. Maria Marcus skrev både skønlitteratur, faglitteratur
og guidebøger om emner som sex, orgasme, kærlighed, dating, kvindelighed og kroppen.

 

"Jeg savner en kæreste. Jeg ønsker mig en kæreste!" Hov, sådan
noget kan man da ikke sige højt … Jo – på nettet kan man. Det er jo
bare nogle ord på en skærm. Der er ingen der ved, hvem der siger
det. Så skidt med om det skulle være flovt. Eller frækt. Her kan man
indrømme det: "Jeg søger en kæreste." Psykoterapeut og sexolog

Maria Marcus guider dig igennem junglen af netdating og giver gode
råd til, hvordan både den første kontakt og det endelige møde bliver
en succes. Maria Marcus 1926-2017 skrev en lang række bøger,

hvoraf mange tager udgangspunkt i hendes virke som
privatpraktiserende psykoterapeut og sexolog. Maria Marcus skrev
både skønlitteratur, faglitteratur og guidebøger om emner som sex,

orgasme, kærlighed, dating, kvindelighed og kroppen.
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