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SLIK KAN DU FORSTÅ DIN PARTNER BEDRE

MARIANNE J. LEGATO
HVORFOR HUN ALLTID SNAKKER, OG HAN ALDRI FORSTÅR
Er det slik at menn ikke alltid verken forstår eller hører etter på hva kvinner har å
fortelle? Kan man få mannfolka til å høre bedre etter? Og er det virkelig sant at
menn har en større hjerne enn kvinner, og at man bruker de ulike hjernehalvdelene på forskjellige måter? Det er ﬂere forskjeller mellom kjønnene enn vi har
vært klar over til nå. I en underholdende tone presenterer Marianne J. Legato erfaringer og fakta fra sin praksis som lege og forsker. Hvorfor hun alltid snakker, og
han aldri forstår inneholder også teknikker og tips for å forstå din partner bedre
– og ikke minst hvordan du selv kan bli bedre forstått. Boken er en internasjonal
bestselger, og utgis nå over hele Europa.
Det ﬁnnes mange vinklinger på dette tema, det er stadig aktuelt og i denne boken kan dere ﬁnne aktuelle vinklinger for reportasjer, intervjuer og morsomme
oppslag. På forlagets hjemmesider kan dere laste ned illustrasjoner fra omslaget
og høyoppløste bilder.
Forfatteren
Marianne J. Legato er professor i medisin ved Columbia University, og er en av
verdens ledende eksperter på forskning om kjønnsforskjeller. Hun har skrevet
en rekke kjente bøker om emnet, og deltatt i utallige talkshows. Hun er også
lege og har hentet eksempler fra sin praksis som gjør temaene og eksemplene i
boken underholdende og lett forståelige.

Boken lanseres på norsk 10. september!
En bok som dette dukker ikke opp hver dag. Dette er et epokegjørende bidrag til hvordan vi kan overkomme kommunikasjonsproblemene mellom kjønnene.
MINDCONNECTION
Denne fascinerende boken vil gjøre menn og kvinner i stand til å
forstå hverandre som aldri før! SCIENTIFIC AMERICAN

Les mer om forfatteren, intervjuer og utdrag av boken på www.lillemaane.no
Høyoppløste bilder av omslag og forfatter ﬁnnes på våre hjemmesider.
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