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Hvorfor er mænd så kedelige? Lotte Heise Hent PDF På en af de indledende sider i bogen "Hvorfor er mænd
så kedelige?" sammenligner Lotte Heise mænd med Skodaer: der kan muligvis gøres en del forbedringer, men
det bliver bare aldrig en BMW. Således lægges stilen i en bog, der diskutere alt lige fra kærlighed til utopien
selvrensende lokummer; alt sammen med manden i centrum af det hele! Der er under ingen omstændigheder
tale om en sviner til det mandlige køn, men mere en "slags trøste-bog" til de utallige kvinder, der gang på
gang får frosset ballerne når de sætter sig direkte på toilettet, når manden - igen! - har undladt at slå brættet
ned. Med humor og genkendelige scenarier, bringes læseren ind i en bog, hvor mottoet er: "Mænd er ikke

dummere end kvinder. Vi er bare lidt klogere en dem!"
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