
Mit liv som mundlam
Hent bøger PDF

Maise Njor
Mit liv som mundlam Maise Njor Hent PDF "Er du virkelig så billig, eller ser du bare sådan ud?" "Du er jo

ikke rund, du er uformelig!" Hvem har ikke prøvet at ligge vågen den halve nat og tænke på det, man
SKULLE have svaret? Mit liv som mundlam er til alle os, der har prøvet at modtage verbale støvletramp uden
at kunne tage til genmæle. Til alle os, der kender den fornemmelse, man har bagefter – og som er ved at være
trætte af at rende rundt med fodaftryk i ansigtet efter at være blevet trampet på. Her er bogen, som kan hjælpe
dig til at blive lidt bedre til at kende – og sætte! – dine egne grænser. Skrevet af en, som ikke havde en anelse
– men som undervejs har fået kvalificerede tips og professionelle råd fra dem, der kan. Forfatteren Maise Njor
øser endnu engang af egne oplevelser på sin sædvanlige humoristiske facon – og med hende i spidsen som

selvudnævnt underhund bliver læseren ikke bare klogere, men samtidig også godt underholdt.

 

"Er du virkelig så billig, eller ser du bare sådan ud?" "Du er jo ikke
rund, du er uformelig!" Hvem har ikke prøvet at ligge vågen den
halve nat og tænke på det, man SKULLE have svaret? Mit liv som
mundlam er til alle os, der har prøvet at modtage verbale støvletramp

uden at kunne tage til genmæle. Til alle os, der kender den
fornemmelse, man har bagefter – og som er ved at være trætte af at
rende rundt med fodaftryk i ansigtet efter at være blevet trampet på.
Her er bogen, som kan hjælpe dig til at blive lidt bedre til at kende –
og sætte! – dine egne grænser. Skrevet af en, som ikke havde en

anelse – men som undervejs har fået kvalificerede tips og
professionelle råd fra dem, der kan. Forfatteren Maise Njor øser
endnu engang af egne oplevelser på sin sædvanlige humoristiske
facon – og med hende i spidsen som selvudnævnt underhund bliver
læseren ikke bare klogere, men samtidig også godt underholdt.
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