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Rikke arbejder som revisor og har en sønnen Viktor sammen med Mads. Hverdagen er travl, og lidenskaben er
begrænset i det ellers kærlige ægteskab.
Rikkes manglende lyst til sex frustrerer Mads, og en dag lokkes han ud i utroskab. Da Rikke opdager det, går
ægteskabet i stykker, og en ny hverdag med delebarn og nye kærester bliver en realitet. Samtidigt er Rikke
begyndt til fitness med sin kollega. I fitnesscentret møder hun den lesbiske fitnessinstruktør Clara. Clara
konfronterer Rikke med en ny side af sig selv, og Rikke må kæmpe med sin identitet og beskyldninger om at
være lesbisk, mens Clara frygter, at hun kun er turist i ´lebbeland´. Uddrag af bogen Højden af frækhed, sagde
Brit, da hun var kommet sig. Slap nu af, hun ville bare hjælpe.
Hjælpe? Hvad fanden har hun af forstand på vores træning? Det ved jeg ikke, men hendes råd hjalp. Du skulle
prøve. I skal nok ikke træne sammen. Brit prøvede at efterligne kvindens rolige stemme: Hun er garanteret
lesbisk. Hvorfor siger du det? spurgte Rikke og grinede af sin nærtagende veninde. Høj som et skur og den
frisure. Hun ligner bare en. Derfra, hvor jeg stod, så hun skide godt ud, sagde Rikke og fnisede. Jeg har ikke
påstået det modsatte. Hvad tror du, hun går rundt og laver her i centeret? Scorer damer, sagde Rikke grinende.
Om forfatteren Josefin Kjellström (f. 1966) er uddannet pædagog og massør og arbejder i dag i en børnehave.
Hun kom 1987 fra Sverige til København for at studere Maria Montessoris pædagogiske teorier.

Løbende indspilning af 450 sange fra 'Den danske vaudeville' Liste over sange, der er optaget i
Højskolesangbogens 18.
udgave, udgivet i 2006 (nuværende):. udgave, udgivet i 2006 (nuværende): Ordsprog og talemåder.
udgave, udgivet i 2006 (nuværende): Ordsprog og talemåder. Biedermeierkulturens totemfigur - Johan
Ludvig Heiberg Johan Ludvig Heiberg og var i perioden 1825 - 1850 en absolut enevældig hersker over det
danske kulturliv. Gratis klavermusik i mp3 format af Erling Jan Sørensens egne arrangementer over
hundredvis af melodier. Det har altid været svært at være teenager. Det kan være nødvendigt når autofokus
simpelthen ikke kan fange motivet – fx. Det har altid været svært at være teenager. Mit råd er at du læser
'igennem' og blot springer alt det over … Kariba – Lusaka, Zambia. Klokken fire er stjernerne de klareste, jeg
har set. Gratis klavermusik i mp3 format af Erling Jan Sørensens egne arrangementer over hundredvis af
melodier. Bemærk her at det græske ”tothen” (derefter, dernæst) har betydningen at ”Boreas, Boream”
(græsk, latin) eller ”Nordenvinden” er en vind der befinder længere nordpå end Balkanbjergene. Mangler du
en sang til bryllup så find bryllupssange lige til at printe ud her. NOTE: Disse afsnit om 80erne er ind imellem
på et meget højt abstraktionsniveau. Det har altid været svært at være teenager.

