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BESKRIVNING

Klas Hallberg vill med sin högst personliga text och röst propagera för mer hångel, tandgnissel och
ohämmat beteende i arbetslivet och på det personliga planet. Det kindpussar för mycket, ska det hända nåt
avgörande måste man ge sig hän och våga gå utanför de vanliga spåren. Även om det känns obekvämt.
Även om saliven stänker.Utifrån sina iakttagelser av människors vana att oftast köra på i vanliga spår vill
han i sin text provocera, underhålla och påverka läsarna att inte slentrianmässigt fortsätta uppfylla den bild
andra har av en, och den uppfattning man har om sig själv ?kliv ur de ingångna banorna och våga lite
mer.Hångla mer är en bok som kommer att läsas av, skrattas åt och slängas i väggen av en mycket bred
publik. Författaren uteslöt själv i princip bara Dalai Lama i sin uppräkning av vilka boken riktar sig till.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

HELA SVERIGE HÅNGLAR! - Tis 19 Feb - scalateatern.com

Klas Hallberg vill med sin högst personliga text och röst propagera för mer hångel, tandgnissel och
ohämmat beteende i arbetslivet och på det personliga planet.

Hångla mer! : en bok om att ge sig hän - Böcker - CDON.COM

Det kan också vara trevligt att veta hur man hånglar för att vara mer dominant och intensiv, prova att
nafsa, pussa, bita och suga din partner på halsen, ...

Hångla mer! | Adlibris

Hångla mer! En föreläsning om att få ut mer av vardagen. Tänkvärd underhållning i pratform i en
vindlande färd av igenkänning, aha-upplevelser, gapskratt och ...
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HÅNGLA MER!
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