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Test din mand Sarah Christensen Fu Hent PDF Forlaget skriver: Er din mand den perfekte for dig? Den
perfekte gave til alle der har en mande eller kæreste! Vurder din mand igennem en serie af lette tests og
aktiviteter. I dag skal en mand ikke kun bevise sit værd gennem jagt og kamp. Han skal vide, hvornår han
skal være stærk og hvornår han skal være følsom, sjov eller vidende. Er din mand kongen af romantiske

ideer? eller er han verdensmester i at organisere sjove aktiviteter? Kan han få dig til at grine? Kan han forføre
dig? hypnotisere dig med sin fortællekunst og sin viden om pop-kultur? Er han en haj på et dansegulv? eller
er han genert? Den rigtige kæreste eller mand kan ændre dit liv totalt. Test din mand er fyldt med sjove test
og aktiviteter, så du fuldstændigt træfsikkert kan finde ud af, om din mand eller kæreste er alt, hvad du

drømmer om. 

 

Forlaget skriver: Er din mand den perfekte for dig? Den perfekte
gave til alle der har en mande eller kæreste! Vurder din mand

igennem en serie af lette tests og aktiviteter. I dag skal en mand ikke
kun bevise sit værd gennem jagt og kamp. Han skal vide, hvornår
han skal være stærk og hvornår han skal være følsom, sjov eller
vidende. Er din mand kongen af romantiske ideer? eller er han

verdensmester i at organisere sjove aktiviteter? Kan han få dig til at
grine? Kan han forføre dig? hypnotisere dig med sin fortællekunst og
sin viden om pop-kultur? Er han en haj på et dansegulv? eller er han
genert? Den rigtige kæreste eller mand kan ændre dit liv totalt. Test
din mand er fyldt med sjove test og aktiviteter, så du fuldstændigt

træfsikkert kan finde ud af, om din mand eller kæreste er alt, hvad du
drømmer om. 
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