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BESKRIVNING

Esther Perel skriver om det som tycks vara ett av vår tids vanligaste relationsproblem: sex. Eller snarare:
bristen på sex.Bokens fallbeskrivningar och resonemangen kring dem visar olika förhållanden - gamla,
unga, homo- och heteropar, gifta, sambor, par med eller utan barn där paret av olika anledningar inte
längre har sex med varandra. De vill fortsätta sitt liv tillsammans, de vill inte göra slut och gå vidare med
någon annan partner. Det de vill är att återupptäcka lusten till varandra.Det finns inga enkla lösningar och
inte heller ett svar som passar alla. Ett återkommande mönster syns dock, nämligen att man i ett
parförhållande kan komma varandra för nära, så att den sexuella spänningen försvagas när inga okända
sfärer längre finns. Man vet allt om varandra och har inget eget utrymme kvar. Syret tar slut, sexlusten
slumrar in.Genom att belysa detta specifika problem inom parförhållanden och visa olika vägar att hantera
det ger författaren olika förslag och möjligheter i denna insiktsfulla och läsvärda bok.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Friskolan Lust & lära - lustlara.se

Lust is a psychological force producing intense wanting or longing for an object, or circumstance
fulfilling the emotion. Lust can take any form such as the lust for ...

lust - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Synonyms for lust at Thesaurus.com with free online thesaurus, antonyms, and definitions. Find
descriptive alternatives for lust.

Synonymer till olust - Synonymer.se

Recent Examples on the Web: Noun. Acer achieved a lot in the notebook's design, and its slim profile will
inspire lust in many. — Valentina Palladino, Ars ...
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