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Tænd lyset Alex Nyborg Madsen Hent PDF "Denne bog har ingen facitliste. Du kan ikke slå op bag i bogen
og finde opskriften på et lykkeligt liv og problemfri sex.

Der er heller ikke nogen præcis anvisning på, hvordan du finder lige præcis den rigtige partner for dig."

Alex Nyborg Madsens bog "Tænd lyset" trækker i høj grad på hans erfaringer fra sit radioprogram Erotica og
henvender sig til de mange mennesker, unge som voksne, der er usikre på sex eller deres egen seksualitet,
som han så ofte har talt med i løbet af sin karriere som radiovært. Bogen er også sødet med humoristiske

beretninger fra Alex Nyborg Madsens eget sexliv, som han på uhøjtidelig vis deler ud af.

Alex Nyborg Madsen (f. 1960) har i mange år været radiovært og redaktør på radioprogrammet Erotica om
sex og samliv. Han var desuden frontfigur i popbandet Savage Affair, og han har været med i bandsne Witch
Cross, Ache og Harlot. I 2006 blev Alex Nyborg Madsen slået til ridder af Dannebrogordenen, og han har et

personligt venskab med Kronprins Frederik.

 

"Denne bog har ingen facitliste. Du kan ikke slå op bag i bogen og
finde opskriften på et lykkeligt liv og problemfri sex.

Der er heller ikke nogen præcis anvisning på, hvordan du finder lige
præcis den rigtige partner for dig."

Alex Nyborg Madsens bog "Tænd lyset" trækker i høj grad på hans
erfaringer fra sit radioprogram Erotica og henvender sig til de mange
mennesker, unge som voksne, der er usikre på sex eller deres egen
seksualitet, som han så ofte har talt med i løbet af sin karriere som
radiovært. Bogen er også sødet med humoristiske beretninger fra
Alex Nyborg Madsens eget sexliv, som han på uhøjtidelig vis deler

ud af.

Alex Nyborg Madsen (f. 1960) har i mange år været radiovært og
redaktør på radioprogrammet Erotica om sex og samliv. Han var

desuden frontfigur i popbandet Savage Affair, og han har været med
i bandsne Witch Cross, Ache og Harlot. I 2006 blev Alex Nyborg

Madsen slået til ridder af Dannebrogordenen, og han har et
personligt venskab med Kronprins Frederik.
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