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DEN PERFEKTE 
ACCESSORY TIL DIN 
HÅNDTASKE - 
DEN HELT NYE 
MIA BLACK

MIA, LELOs unikke minivibrator til USB-opladning, 
er nu opgraderet med en dobbelt så stærk motor. 
Den er stadig superdiskret og helt lydløs. Så du 
kan give dig selv den ægte LELO-nydelse lige 
meget hvor og hvornår du får lyst  

www.lelo.com

Leveres med 1 års fuld garanti*

ved at gå ud af sit gode skind. Kvinden har 
måske levet i håb om, at hans lyst vil aftage, 
og hun er ble vet mester i at undgå sex og 
berøringer. 

Som udgangspunkt oplever Vivi Hollænder, 
at mændene elsker deres koner, og de er de-
sperate efter gode råd til enten at give hende 
lysten tilbage – eller simpelthen fjerne deres 
egen lyst, så de kan slippe for det ulidelige 
savn.

– Hver gang må jeg skuff e disse mænd, for 
jeg kan ikke hjælpe dem, medmindre deres 
koner selv er motiverede for at genfi nde lysten 
til sex. Og jeg kan slet ikke gøre noget for at 
fjerne deres egen sexlyst. Ofte er konen slet 
ikke bevidst om, hvor fortvivlet manden er, og 
hvor dybt problemet stikker, og jeg beder dem 
derfor tage en seriøs snak, for det er tvingende 
nødvendigt at samarbejde om en løsning. 

Alternativet er sex uden for ægteskabet, 
skilsmisse eller at affi  nde sig med den ulyk-
kelige situation. Det sidste fører sjældent no-
get godt med sig, og Vivi Hollænder oplever, 
at risikoen for, at ægteskabet i sidste ende 
opløses i had og bitterhed, er stor. 

Svigerfars råd
Jeg har tidligere været i et forhold, som bare ikke virkede. Faktisk var det ikke lige vores sexliv, 
der ikke virkede, men han behandlede mig ofte ikke specielt pænt. Jeg snakkede en gang imel-
lem med hans forældre om det, da de jo kendte ham bedst og måske kunne hjælpe. 
En dag kom min eks-svigerfar så hen og sagde, at det bedste råd, han havde, var at “lukke for 
det varme vand”. “Så har du ham i din hule hånd”, mente han. Det kunne jeg ikke helt styre, da 
jeg selv er temmelig sexglad, men måske har det virket for mine eks-svigerforældre. Hun har da 
fået tæmmet ham godt og grundigt, hvorimod jeg valgte at forlade min eks. Det er vel egentlig 
også at lukke for det varme vand! 
Charlotte, 26 år


