
Ung forfatter skriver om LYSTER, KÆRLIGHED OG SEX

Presse:
Stort interview i FEMINA
Stor omtale i Psykologi
I tv
På nettet/facebook
Månedens bog i CHILI
Udvalgt af Vi unge
Med i Tidens Kvinder
Og mange andre medier

Fra forordet:
 ”Så her er den: min bog om kærlighed, lyst og nydelse. Det er ikke 
en teoretisk sexbog om kvindens anatomi, men en inspirationsbog – en 
beskrivelse af min og andre kvinders rejse ind i lyst, sex, krop og kærlighed. 
Lad dig inspirere, fascinere, irritere og måske provokere af de mange inter-
views og øvelser. God læseLYST. Og god ”træning””.

Vil du blive bedre til at kende og tænde dine lyster?

Drømmer du om at føre dine fantasier ud i sexlivet?

Ønsker du at slippe dig selv, din krop og dine lyster mere fri?

Sexolog Mille Eigard Andersen fortæller hudløst ærligt om at få et 
mere afslappet og nydende forhold til sin egen krop. Efter 13 år med 
anoreksi giver det ikke sig selv at få den store orgasme.

LYSTER handler om at leve med lyst på alle livets områder. Og om at 
få mere lyst ved at give slip på kontrollen over kroppen. Her er ingen 
aldersbegrænsning. Alle kan være med. Mille interviewer blandt andre 
nybegynderen om den første gang, tantraelskeren, der går efter den 
helt store forløsning  og den ældre kvinde, der først i en sen alder 
lærte at få orgasme.

En ung og moderne bog til kvinder, der vil lære sin krop at kende 
endnu bedre.

Mille (30) år er single, bor i Vanløse og forfatter til bøgerne Hvor ser du 
godt ud (2009) og Lad mig bare forsvinde (2008). Hun er sexolog og er 
en populær foredragsholder med mange fans på facebook.
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Forfatteren bag Hvor ser du godt ud! og 
Lad mig bare forsvinde

Uddannet sexolog

Interview med kvinder og mænd og med 
eksperter

En stor fanskare på facebook og  
www.smidkrykkerne.dk

Ung udgave af Joan Ørting

Nu kan de unge også være med og alle os 
andre

Lige på og hudløst ærlig er kendetegnet ved 
Milles bog

Nye øvelser og praktiske råd


