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Forskellen på mænd og kvinder er ... 100 gymnastikposer Thomas Skov Hent PDF Der er meget stor forskel
på mænd og kvinder. Det kommer ikke mindst frem, når de prøver at leve sammen. I Forskellen på mænd og
kvinder er … 100 gymnastikposer hylder Thomas Skov forskellighederne og lærer os samtidig at navigere i

dem.

”Jeg tror, verden bliver et bedre sted, hvis alle kvinder læser denne bog. De vil lære begreber som
tomatsovsblindhed, de vil forstå, hvornår det er sværest at være mand, og så vil de lære at pakke

indkøbsposer. Alt sammen som et led i at gøre verden til et bedre sted – eller i hvert fald gøre det nemmere at
være mand og kvinde sammen.”

Thomas Skov holder utrolig meget af kvinder og inviterer dem derfor ind i hovedet på mænd, så kvinderne
kan lære at forstå, hvorfor mænd gør, som de gør, og så kvinderne kan lære, hvad de skal gøre, når mændene

ikke lige gør, som kvinderne håbede, de ville gøre.

Bogen er illustreret med meget rammende vignetter af Christian Anker Nielsen.

 

Der er meget stor forskel på mænd og kvinder. Det kommer ikke
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bog. De vil lære begreber som tomatsovsblindhed, de vil forstå,
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