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LIVSHISTORIER. Men det meste af mit liv har jeg følt, at jeg også burde mene en hel masse om konflikten i
Mellemøsten, kende det nyeste IT-gear eller kunne lire de ti mest toneangivende direktører af. På trods af
stiletter og læbestift har jeg nemlig forsøgt at kopiere mænds adfærd og interesser for at føle mig værdifuld.
Anerkendt. Rigtig. Fordi jeg gerne ville sikre mig, at min status var høj nok til, at jeg ikke blev overset. Eller
verfet af som underlødig, overfladisk, useriøs. Ønskede jo ikke at føle mig forkert. Men det gør jeg. Føler mig
en smule forkert. Og til tider også pinagtig skamfuld over at være den, jeg er. Jeg er ikke den eneste. Faktisk
er det noget, som rigtig mange kvinder føler. Hvorfor vi blandt andet lyver om hvor mange mænd, vi har haft
sex med. Hvor meget tøj vi har købt. Hvor meget vi vejer. Eller om vi overhovedet er sure eller ej. Med andre
ord lyver vi, fordi vi skammer os over, hvem vi egentlig er. Og det behøver vi slet ikke. Verden står nemlig

over for en social revolution, hvor det feminine er ved at få samme høje status som det maskuline.
LADYCOOL er mit forslag til, hvordan vi kvinder kan slippe skammen og føle os frie, vigtige, elskede og
smukke, fortalt gennem min livshistorie. LADYCOOL er samtidig mit bidrag til den altid vedkommende
debat om, hvorvidt køn er et problem eller en ressoruce. Jeg tror klart på det sidste. Om forfatteren: Emilia
van Hauen er sociolog, foredragsholder, selvstændig erhvervsdrivende og forfatter. Hun er en af Danmarks

mest citerede sociologer, og er kendt for at formidle og skabe begreber, der rammer tidsånden og de vilkår og
konflikter, som det moderne menneske står i lige nu og her. Således også med denne bog, der er hendes femte.

Hendes seneste bog "Farvel egofest" blev en bestseller og er foreløbig kommet i 3. oplag.
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LIVSHISTORIER. Men det meste af mit liv har jeg følt, at jeg også
burde mene en hel masse om konflikten i Mellemøsten, kende det
nyeste IT-gear eller kunne lire de ti mest toneangivende direktører
af. På trods af stiletter og læbestift har jeg nemlig forsøgt at kopiere
mænds adfærd og interesser for at føle mig værdifuld. Anerkendt.
Rigtig. Fordi jeg gerne ville sikre mig, at min status var høj nok til,
at jeg ikke blev overset. Eller verfet af som underlødig, overfladisk,
useriøs. Ønskede jo ikke at føle mig forkert. Men det gør jeg. Føler



mig en smule forkert. Og til tider også pinagtig skamfuld over at
være den, jeg er. Jeg er ikke den eneste. Faktisk er det noget, som
rigtig mange kvinder føler. Hvorfor vi blandt andet lyver om hvor
mange mænd, vi har haft sex med. Hvor meget tøj vi har købt. Hvor
meget vi vejer. Eller om vi overhovedet er sure eller ej. Med andre
ord lyver vi, fordi vi skammer os over, hvem vi egentlig er. Og det
behøver vi slet ikke. Verden står nemlig over for en social revolution,
hvor det feminine er ved at få samme høje status som det maskuline.

LADYCOOL er mit forslag til, hvordan vi kvinder kan slippe
skammen og føle os frie, vigtige, elskede og smukke, fortalt gennem
min livshistorie. LADYCOOL er samtidig mit bidrag til den altid
vedkommende debat om, hvorvidt køn er et problem eller en

ressoruce. Jeg tror klart på det sidste. Om forfatteren: Emilia van
Hauen er sociolog, foredragsholder, selvstændig erhvervsdrivende og
forfatter. Hun er en af Danmarks mest citerede sociologer, og er

kendt for at formidle og skabe begreber, der rammer tidsånden og de
vilkår og konflikter, som det moderne menneske står i lige nu og her.
Således også med denne bog, der er hendes femte. Hendes seneste
bog "Farvel egofest" blev en bestseller og er foreløbig kommet i 3.

oplag.
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