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Hvorfor mænd ikke hører efter og kvinder ikke kan læse kort. Forstå forskellene på mænd og kvinder Allan &
Barbara Pease Hent PDF Har du også undret dig over, hvorfor en mand, der læser avis, ikke kan høre, når man

beder ham gå ned med skraldet? Og hvorfor kvinder altid vil tale alting rigtig godt igennem? Og hvorfor
mænd kommer med løsningsforslag, men hader at få gode råd? Ja, så er du langt fra den eneste og kan finde

mange af svarene i denne humoristiske guide til det gode, men svære samliv.

Det australske ægtepar Allan og Barbara Pease er eksperter i kropssprog og har skrevet en lang række bøger
om parforhold og kønsforskelle. Parrets bøger har haft stor international succes, og mange af dem er

udkommet på dansk.

"Bogen, som er ligefrem og morsom, forklarer, hvorfor mænd og kvinder er så forskellige. Ud over en
humoristisk vinkel på disse forskelle præsenterer bogen også en række løsningsforslag til, hvordan mænd og
kvinder kan håndtere det svære samliv, og hvordan de kan ændre deres liv til det bedre ved at lære det andet

køns hemmeligheder at kende." – Bryllupsmagasinet

"En sjov og oplysende selvhjælpsbog om, hvordan man i privatlivet tager hensyn til hinandens
kønsspecifikke særheder."

Anne Knudsen, Weekendavisen
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