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Bag facaden Maria Hirse Hent PDF "En personlig historie om selvvværd. Bag facaden er Maria Hirses
personlige beretning om selvværd. Mange unge danske piger lider under et lavt selvværd, hvilket kan føre til
bl.a. selvmordstanker og spiseforstyrrelser. I Bag facaden fortæller Maria Hirse historien om, hvordan hun
gennem sin opvækst fik et lavt selvværd og som følge heraf søgte bekræftelse og anerkendelse i det ydre, i
facaden – med fatale konsekvenser. Men det er også historien om, hvordan hun gradvis opbyggede sit

selvværd og til sidst turde stå ved den person, hun er bag facaden. I bogen går Maria Hirse også bag facaden
på verdens største skønhedskonkurrence, Miss Universe, og fortæller om sin karriere som fotomodel i Hong

Kong – en karriere, der ikke helt gik som forventet...

OM BAG FACADEN
I Bag facaden følger vi Maria frem til det tidspunkt, hvor hun bliver landskendt i tv-programmet Lykkehjulet.
Bogen vil uden tvivl blive ligeså efterspurgt som de 2 foregående og af samme læsergrupper: unge piger og
deres mødre. Maria Hirse rammer med sine bøger noget centralt i unge moderne kvinders liv: selvværd,

udseende, relationer." Ellen Lind Jensen, lektør.
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personlige beretning om selvværd. Mange unge danske piger lider
under et lavt selvværd, hvilket kan føre til bl.a. selvmordstanker og
spiseforstyrrelser. I Bag facaden fortæller Maria Hirse historien om,
hvordan hun gennem sin opvækst fik et lavt selvværd og som følge
heraf søgte bekræftelse og anerkendelse i det ydre, i facaden – med
fatale konsekvenser. Men det er også historien om, hvordan hun

gradvis opbyggede sit selvværd og til sidst turde stå ved den person,
hun er bag facaden. I bogen går Maria Hirse også bag facaden på
verdens største skønhedskonkurrence, Miss Universe, og fortæller
om sin karriere som fotomodel i Hong Kong – en karriere, der ikke

helt gik som forventet...

OM BAG FACADEN
I Bag facaden følger vi Maria frem til det tidspunkt, hvor hun bliver
landskendt i tv-programmet Lykkehjulet. Bogen vil uden tvivl blive
ligeså efterspurgt som de 2 foregående og af samme læsergrupper:
unge piger og deres mødre. Maria Hirse rammer med sine bøger
noget centralt i unge moderne kvinders liv: selvværd, udseende,

relationer." Ellen Lind Jensen, lektør.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bag facaden&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


