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Høstens morsomste bok? Dette er en bok som setter mannens kjærlighetsliv i system.
Med mye humor og treffende observasjoner deler forfatteren inn mannens forhold til kvinnen i fire faser:
1. Sjekkefasen
2. Forelskelsesfasen
3. Kontraktsfasen
4. Kjærlighetssorgsfasen
I de fire fasene møter vi den desperate sjekkeren, den forelskedes tvil og tro, den giftes hverdagsproblemer og
den bitre skilte mann som må starte runddansen på ny. Vi møter mannen i de ulike fasene mens han sliter med
å kurtisere, komplimentere og kommunisere. Forfatteren har selv vært i disse fasene mange ganger og gir tips
om hvordan mannen kan komme seg ut av fase 1 og trygt gjennom fase 2. Han viser hvordan mannen kan
forbli i fase 3 og unngå den vonde fjerde fasen.
Dette er fasiten for alle menn som prøver å løse den store kjærlighetsgåten. Det er også en bok for kvinner
som ønsker å lære mer om det siste hvite feltet på kartet, nemlig mannens følelsesliv.
Illustrert av Lars Fiske

Mikkelue nok ein gang Mikkelue er nok den luen eg synes har aller best passform til menn. Eg har strikka
mangen av disse luene tidligere.
Det er en oppskrift eg tar.
Her viser vi hvor mye mengde mat av ulike matvarer varierer i forhold til det samme kaloriinnholdet. Noen
matvarer må du har mer av og andre mindre for å komme opp. Tidligere har vi blant annet sett på hvor lenge
du må trene for å forbrenne favorittsjokoladen din. Nå viser vi deg hvor mye, eller lite, 150 kalorier. Nydelige
Nusse er en sosial og vennlig frøken på 3 år. Hun er en rolig og snill kattepus som trives godt sammen med
menneskene sine og vil smelte hjertet ditt med. Noe godt til kaffen, eller søtt etter maten går garantert rett
hjem hos gjestene! Her finner du det søte lille ekstra som gjestene vil sette kjempepris på. Det deiligste av alle
minner er det første kysset fra den du elsker. Kjære venner og venninner, hjelp meg her å samle minner.
Vennligst skriv med penn og blekk. Jeg var 16 og hadde vel ikke blitt veldig interessert i jenter ennå, og
gutter hadde jeg ikke tenkt på på den måten i det hele tatt. Men det skulle forandre seg. Amjål - Narraktig,
utagerande fjollet person Annige(Han va jysla annige) - Rastløs, trippende,ivrig, utålmodig Ant (Eg blei ant
best på skolen)- Nummer to Klikk.no er ledende på produkttester og praktiske råd innen bolig, motor, mote,
mat, helse, teknologi og foreldre. Nå er det jo snart Valentines day, og da er det alltid hyggelig å gjøre noe for
noen man er glad i! Det er også ekstra hyggelig å gi noe man har lagt tid og.

