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Mit vilde år Robin Rinaldi Hent PDF Robin er 42 år og lever et godt liv med sin mand igennem 18 år. Det
eneste, hun savner for at være fuldkommen lykkelig, er et barn. Men hendes mand vil ikke have børn. Slet
ikke. Han lader sig sterilisere uden at tale med Robin om det først, og det forandrer alting. Robin oplever, at
hun og hendes mand ikke stræber mod et fælles mål men er mere optaget af, hvad de hver især kan få ud af
livet. Hun stiller derfor ham et ultimatum; hvis deres ægteskab overhovedet skal have en chance, skal de i et
år leve i et åbent forhold. Hvis hun ikke skal have børn, vil hun heller ikke leve monogamt. "The Wild Oats

Project" er historien om dét år.

Et ærligt (og underholdende!) portræt af en kvinde i midtlivskrise, der bliver konfronteret med sine livsvalg,
udfordrer sine forestillinger om sig selv og finder en ny vej i livet.

 

Robin er 42 år og lever et godt liv med sin mand igennem 18 år. Det
eneste, hun savner for at være fuldkommen lykkelig, er et barn. Men
hendes mand vil ikke have børn. Slet ikke. Han lader sig sterilisere
uden at tale med Robin om det først, og det forandrer alting. Robin
oplever, at hun og hendes mand ikke stræber mod et fælles mål men
er mere optaget af, hvad de hver især kan få ud af livet. Hun stiller
derfor ham et ultimatum; hvis deres ægteskab overhovedet skal have
en chance, skal de i et år leve i et åbent forhold. Hvis hun ikke skal
have børn, vil hun heller ikke leve monogamt. "The Wild Oats

Project" er historien om dét år.

Et ærligt (og underholdende!) portræt af en kvinde i midtlivskrise,
der bliver konfronteret med sine livsvalg, udfordrer sine
forestillinger om sig selv og finder en ny vej i livet.
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