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Sådan får du Ole Henriksens hjerne Ole Juncker Hent PDF Ole Henriksen er kendt for sit sprudlende, positive
humør. Det humør har pessimisten og tv-produceren Ole Juncker, der står bag Ole Henriksen-programmerne
på TV2, altid været misundelig på. Derfor tager han Ole Henriksen under armen og besøger en lang række
videnskabsfolk, der skal give ham svaret på, hvordan han på to måneder kan få en hjerne, der er lige så
positiv som Ole Henriksens. Helt exceptionelt er det lykkedes at få lov til at undersøge Ole Henriksen

videnskabeligt på alle tænkelige måder, for at finde ud af, hvad hemmeligheden bag hans lykke er. Med hjælp
fra hjernescanninger, adfærdseksperter, psykologer, gentest og meget mere kommer vi tættere på Ole
Henriksens opskrift på lykke end nogensinde før. Bogen giver dig lykke-opskriften fortalt på en let og

humoristisk måde – og Ole + Ole giver hermed stafetten videre til dig.
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