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Kom du? Maria Marcus Hent PDF Forlaget skriver: At komme eller ikke komme, det er det store spørgsmål!
Orgasme eller ikke orgasme? Det er det, det handler om, når man har sex. Eller er det?   Orgasme - hvad er det
i grunden? Hvordan opleves det af den enkelte kvinde? Og hvordan opleves det ikke at få orgasme? Er der så
ingenting? Og ingen grund til at have sex?   Vi ved en masse om kvinder og orgasme. Hvordan de får det,

hvilket køn de får det med, hvilke stoffer der udskilles i hjernen. Men vi ved ikke meget om, hvordan kvinder
oplever selve det seksuelle klimaks - og hvordan de oplever deres seksualitet, hvis ikke de får orgasme. Det er

ikke noget, vi snakker om, heller ikke med hinanden. Dér går grænsen. 
Men ikke i denne bog! Det er præcis det, Maria Marcus har bedt femten kvinder fortælle om. Ikke ud fra et
spørgeskema, ikke i tørre tal eller som teknisk manual - men selve den personlige oplevelse, fysisk og

følelsesmæssigt, udtrykt i kvindernes eget sprog. 
Hun supplerer med sit eget orgasmeliv og med sine tanker om det uundgåelige spørgsmål: KOM DU?

 

Forlaget skriver: At komme eller ikke komme, det er det store
spørgsmål! Orgasme eller ikke orgasme? Det er det, det handler om,
når man har sex. Eller er det?   Orgasme - hvad er det i grunden?

Hvordan opleves det af den enkelte kvinde? Og hvordan opleves det
ikke at få orgasme? Er der så ingenting? Og ingen grund til at have
sex?   Vi ved en masse om kvinder og orgasme. Hvordan de får det,
hvilket køn de får det med, hvilke stoffer der udskilles i hjernen.
Men vi ved ikke meget om, hvordan kvinder oplever selve det

seksuelle klimaks - og hvordan de oplever deres seksualitet, hvis ikke
de får orgasme. Det er ikke noget, vi snakker om, heller ikke med

hinanden. Dér går grænsen. 
Men ikke i denne bog! Det er præcis det, Maria Marcus har bedt

femten kvinder fortælle om. Ikke ud fra et spørgeskema, ikke i tørre
tal eller som teknisk manual - men selve den personlige oplevelse,

fysisk og følelsesmæssigt, udtrykt i kvindernes eget sprog. 
Hun supplerer med sit eget orgasmeliv og med sine tanker om det

uundgåelige spørgsmål: KOM DU?
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