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Fucking flink Lars AP Hent PDF - Hvorfor er verdens mest lykkelige folk ikke også det med mest overskud?
År efter år er danskerne blevet kåret som verdensmestre i lykke. Men prøv at stå i kø én gang en mandag

eftermiddag i Netto eller kør én tur i myldretiden på en trafikeret vej i Danmark. Danskere er nogle af de mest
underskudsagtige mennesker over for hinanden. Med bogen Fucking Flink leverer fynboen Lars AP en

sprudlende og lærerig gennemgang af, hvorfor vi danskere vælger at være mugne. Og giver overraskende,
kreative og sjove tips til, hvordan vi kan vende bøtten og blive flinkere. Derhjemme, på arbejdet, eller ved

busstoppestedet. Overrask dig selv og bliv meget flinkere end du troede muligt. Det bliver sjovt. Både for dig
selv og for dem omkring dig. Lars AP har et blåøjet mål: At gøre danskerne til verdens flinkeste folk.

 

- Hvorfor er verdens mest lykkelige folk ikke også det med mest
overskud? År efter år er danskerne blevet kåret som verdensmestre i
lykke. Men prøv at stå i kø én gang en mandag eftermiddag i Netto

eller kør én tur i myldretiden på en trafikeret vej i Danmark.
Danskere er nogle af de mest underskudsagtige mennesker over for
hinanden. Med bogen Fucking Flink leverer fynboen Lars AP en

sprudlende og lærerig gennemgang af, hvorfor vi danskere vælger at
være mugne. Og giver overraskende, kreative og sjove tips til,
hvordan vi kan vende bøtten og blive flinkere. Derhjemme, på

arbejdet, eller ved busstoppestedet. Overrask dig selv og bliv meget
flinkere end du troede muligt. Det bliver sjovt. Både for dig selv og
for dem omkring dig. Lars AP har et blåøjet mål: At gøre danskerne

til verdens flinkeste folk.
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