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Hvad nu, hvis jeg hader sport Bente Klarlund Hent PDF Er det nok at drikke ét glas rødvin om dagen? Hvor

mange kopper kaffe skal jeg drikke? Osv. I Hva' nu hvis jeg hader sport - og 100 andre spørgsmål til
professoren tager Bente Klarlund fat på de mest almindelig stillede spørgsmål om sundhed og motion uden at
være hellig og moraliserende. Bogen er bygget op som et antal kapitler med hvert et indledende afsnit efter
fulgt at Bente Klarlunds fyldige svar på typiske spørgsmål, hun har fået fra ´almindelige´ mennesker inden for
hvert kapitels tema. Illustrationer af tegneren Niels Roland bidrager til det glimt i øjet, som denne bog er

skrevet med uden at underminere det grundlæggende glade budskab, om at man kan holde sig på toppen, se
supergodt ud, forblive kvik i hovedet og leve længe, hvis man ikke lader stå alt for meget til, når det gælder

kroppen.

 

Er det nok at drikke ét glas rødvin om dagen? Hvor mange kopper
kaffe skal jeg drikke? Osv. I Hva' nu hvis jeg hader sport - og 100
andre spørgsmål til professoren tager Bente Klarlund fat på de mest
almindelig stillede spørgsmål om sundhed og motion uden at være
hellig og moraliserende. Bogen er bygget op som et antal kapitler
med hvert et indledende afsnit efter fulgt at Bente Klarlunds fyldige
svar på typiske spørgsmål, hun har fået fra ´almindelige´ mennesker
inden for hvert kapitels tema. Illustrationer af tegneren Niels Roland
bidrager til det glimt i øjet, som denne bog er skrevet med uden at
underminere det grundlæggende glade budskab, om at man kan

holde sig på toppen, se supergodt ud, forblive kvik i hovedet og leve
længe, hvis man ikke lader stå alt for meget til, når det gælder

kroppen.
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