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Mentoren Frank Varsnæs Hent PDF Anders, på overfladen en Mr. Perfect, tager et års orlov og forlader
etablissementet i sin sejlbåd. Som sømand evner han at navigere sig frem til steder hvor hans behov opfyldes.
Som menneske kolliderer han med andre kulturer på en måde, der kun i kvinders øjne kan synes elegant,
såfremt de ikke formår at gennemskue ham. Selv mener han at kunne agere mentor og hjælpe kvinder ud af

kriser. Selv kriser de ikke kender til. Hans måde at komme kvinder til undsætning på, udvikler sig og
forhindringer, i form af andre mænd, får en hård medfart.

På sin Odyssé, Danmark til Sevilla, giver han den fuld gas. Alligevel, og på trods af sin udadvendthed, ynder
han at sidde alene og filosofere over alt. Lige fra det evolutionære formål med kvindens klitoris til universets
udbredelse. Har altid hardcore konklusioner ved hånden og er svær at modsige. Men modsiger gerne sig selv

...
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