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“En mand tre kvinder handler om 48-årige Christian, hans glæder og udfordringer med kvinder, hvor han ofte
lander i dilemmaer mellem følelser og fornuft.
Da Christian i foråret mødte Elizabeth, som havde sat sig for at finde tre mænd til forandring fra det
traditionelle parforhold, blev han inspireret til at finde tre kvinder, som hver især opfylder hans forskellige
ønsker: En eksotisk, en soulmate og en frisk, ung og gerne lidt vild type. Christian mødes jævnligt med venner
og veninder for at diskutere og få gode råd til, hvordan man tackler den dårlige samvittighed, når man har
mere end én tæt relation. Er det overhovedet muligt at elske tre kvinder samtidig? En mand tre kvinder giver
indblik i, hvordan mænd nogle gange lader sig styre af kvinder, og hvad der skal til for at følge sin egen vilje
uden at støde alle fra sig. Dagbogen er inspireret af virkelige hændelser. Om forfatteren: Dette er Peter
Jørgensens debutroman. Peter Jørgensen er 48 år gammel og har en IT baggrund. Hans roman er en
selvstændig opfølgning på Pouline Middletons roman "En kvinde tre mænd".
ISBN nr. 978- 87-993912-0-2. Den udkom den 25.6.10 i 1. oplag og den 26.11.10 i 2. oplag.

Jeg vil gøre mit bedste for at imødekomme dette ønske og byde dig på landets bedste homo dating. Og de er
også mere ramt af alvorlige sygdomme. Skriv til mig. Rigtigt mange søger på 'mand søger mand'.
Opslagsordet har også en anden betydning, se Mænd der hader kvinder (film). Skriv til mig. Jeg hedder
Lukas er 18 år. God fornøjelse. Der er rigtigt mange dårlige sider derude.
Ser du porno. Rigtigt mange søger på 'mand søger mand'. Jeg vil tro den nye profet, kan videreudvikle sine
profetier. Jeg vil tro den nye profet, kan videreudvikle sine profetier. Denne artikel omhandler bogen. Oplev
de absolut bedste gratis dating sider lige her. Denne artikel omhandler bogen. Rosinante & Co ligger i hjertet
af København og består af fire forlag. Historien om Enigma er fascinerende.

