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Vild med stiletter Kurt Lassen Hent PDF Mister Vild med Dans. Thomas Evers Poulsen har været involveret i
alle 11 udgaver af Vild med Dans. Ni som danser, én som dommer og en enkelt sæson som ekspert. Ti kvinder
har han fået til det meste på stavrende stiletter. Også uden for Danmarks mest eksponerede dansegulv. Med
charme, selvtillid og opsat hår kommer de igennem et personligt udviklingskursus, man næppe kan købe sig
til. Thomas Evers elsker at danse. Fra barnsben og gennem hele livet. Men danseskoene har også i de unge år
været en hæmsko af drilleri grænsende til mobning. Når man sætter Barbie-dukker og kjoletegning over

Lego-klodser, når man klæder sig lidt pænere på end de fleste, og når man finder ud af, at man er til kærester
af hankøn. Livet er ikke altid en dans på roser, men han giver gerne en rose igen. Som ambassadør for

Julemærkefonden. Med et smil og et dansetrin. Thomas Evers er en fighter, og for første gang fortæller han
historien om sit liv, om at få kvinder til næsten alt og om at være vild med stiletter. Bogen er skrevet i

samarbejde med journalist og forfatter Kurt Lassen, født 1964.

 

Mister Vild med Dans. Thomas Evers Poulsen har været involveret i
alle 11 udgaver af Vild med Dans. Ni som danser, én som dommer
og en enkelt sæson som ekspert. Ti kvinder har han fået til det meste
på stavrende stiletter. Også uden for Danmarks mest eksponerede
dansegulv. Med charme, selvtillid og opsat hår kommer de igennem
et personligt udviklingskursus, man næppe kan købe sig til. Thomas
Evers elsker at danse. Fra barnsben og gennem hele livet. Men
danseskoene har også i de unge år været en hæmsko af drilleri
grænsende til mobning. Når man sætter Barbie-dukker og

kjoletegning over Lego-klodser, når man klæder sig lidt pænere på
end de fleste, og når man finder ud af, at man er til kærester af

hankøn. Livet er ikke altid en dans på roser, men han giver gerne en
rose igen. Som ambassadør for Julemærkefonden. Med et smil og et



dansetrin. Thomas Evers er en fighter, og for første gang fortæller
han historien om sit liv, om at få kvinder til næsten alt og om at være
vild med stiletter. Bogen er skrevet i samarbejde med journalist og

forfatter Kurt Lassen, født 1964.
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