
Julklapp till den som har alla prylar
Tips från oss: ord, lust samt lugn & ro vid havet! 

BÖCKER
Jubileumspris 150 kr/bok + frakt för signerad bok VIP: fri frakt

 Dolt under jord
 DEAD & ALIVE 
 Lyda

Sköna böcker med rymd för lust. Finns även i bokhandeln: Adlibris, Bokus med flera.

PRESENTKORT
LUST
990 kr/timme online eller i Sundsvall/Höga kusten VIP 20 % rabatt: 792 kr/timme
1190 kr/timme Stockholm VIP 20 % rabatt: 952 kr/timme
Utveckla din lust, ditt sexliv och ditt mående i samtal med Sara Olsson. Vad kan vara 
en bättre julklapp än en inre resa som ger riktning framåt?

SKRIVCOACHNING
895/timme VIP 20 % rabatt: 716 kr/timme
Maria & Sara @skrivalivochlust på Instagram
Ett upplägg som vi tipsar om är 1,5 timme/månad – det brukar ge en skjuts för både 
text och författare! Även ett första, inledande samtal kan ge väldigt mycket framåt. 

SKRIVARKURS
 Kurs (helg) för alla som skriver eller vill börja skriva — Björkudden i februari 

eller april, pris från 5 950 kr inklusive mat och logi
 Manuskurs (helg) för dig som redan är igång med ett manus — Höga kusten-

hotellet i maj, pris från 6 450 kr inklusive mat och logi
 Skrivarakademin (kväll/distans) Skriva lust feb—april Stockholm

Få en riktig skjuts i ditt skrivande, ditt författarskap, ditt liv!

SKRIVARSTUGAN 
i Höga kusten 
under lågsäsong ordinarie pris 800/natt & 4500/vecka VIP 39 % rabatt
Du som vill kan lägga till skrivcoachning eller lektörsläsning eller en personlig 
skrivarkurs under din vistelse, enligt prislistan ovan. Du kan ta med en kreativ vän 
och dela kostnaden: det finns två sovrum.
www.hogakusten.nu

Inte VIP ännu? Bli det på www.ordlust.se. 39 kronor/månad via Klarna. Ingen bindningstid. Häng med!
Det är en julklapp både till dig och till oss. Du får fina erbjudanden och rabatter samt blir du som VIP inbjuden till 
våra evenemang genom att följa vårt nyhetsbrev/följa oss i sociala medier. I och med att just du är VIP kan vi 
producera Ordlustpodden, skriva nya, heta berättelser, vara aktiva i sociala medier i frågor som berör lust och 
sexualitet, hålla viktiga samtal om lust igång, arbeta för öppenhet, acceptans och frihet. Oavsett läggning, 
preferens, kön. Lust för ALLA. 

http://www.ordlust.se/
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