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Kvindeliv Pernille Lund Hent PDF Forlaget skriver: Pernille Lund beretter i en række små fortællinger om
Kvindelivet - i alle i alle dets finurlige og krøllede nuancer.

Nok har kvinder fået stemmeret og flere valgmuligheder, men hvordan kan man som moderne kvinde få det
bedste ud af tilværelsen, når man styres af hormoner, spejlbilleder, andres forventninger, karriereræs,

modstridende følelser - og ikke mindst trangen til chokolade?
I hvert kapitel tager hun udgangspunkt i sjove, pinlige, groteske eller skæbnesvangre historier fra sit eget og
andre kvinders liv. Hun kommer bl.a. ind på emner som strækker sig over kærlighed, sex, PMS, stiletter,
bryllup, ægteskab, børneopdragelse, bryster, prostitution, sugardating, overgangsalder, depression og

lykkepiller. Undervejs kommer hun med enkle råd til hormonerne, den søde tand, badevægten, parforholdet,
anti-age, menstruationssmerter, forebyggelse af brystkræft og meget mere.
Bogen er illustreret af Kristina Ricken, kendt fra Femina og Hendes verden.
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