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De udvalgte Frauke Giebner Hent PDF På landets mest eksklusive natklub fester de rige, de smukke og de
kendte hver weekend, fjernt fra almindelige menneskers lange blikke og kedelige tøj. Klubben hedder
Sunday, og ude i kulden vokser køen af dem, som forgæves drømmer om at være med. Skribent Frauke

Giebner satte sig for at komme ind bag de mørklagte vinduer og finde ud af, hvorfor folk betaler over 10.000
kroner for at et bord i nattens soltempel. Hun ville afsløre, hvordan de mest eksklusive gå-i-byen-steder opstår
og forgår, og hvilke hemmelige lyster de vækker både i de indviede og i alle os andre. Klarsynet ramte hende
en decembernat – midt i en heftig rus. DE UDVALGTE er historien om Københavns fremmeste festkonger,
Simon Frank og Simon Lennet, der sammen med komikeren Casper Christensen står bag nogle af de mest

sagnomspundne fester i hovedstadens champagnebrusende ende. Det er historien om natklubbernes uskrevne
normer og regler, om coke og sex, om en dværg på en elefant, om lattergas i flødeskumssprøjter, om

flaskeludere og om FOMO – den eksistentielle feber, der rammer flere af os, end vi vil være ved: The fear of
missing out.
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