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Få mere ud af dine voksne Carsten Overskov Hent PDF Hvordan får man lokket flere penge ud af de voksne?
Hvordan får man topkarakterer i skolen – uden at slide for alvor? Hvordan får man mors nye kæreste til at
skride? Det er kun et par af de spørgsmål, du får svar på i denne bog. "Få mere ud af dine voksne - Håndbog
for det kloge barn" er sprængfyldt med råd og vink for den, der vil have mere ud af sine voksne. Bogen er en
sand guldgrube for den, der ønsker sig et helt nyt liv – men uden at lave alt for meget om på sig selv. Og det

gælder om at få den læst, før alle de andre ... Carsten Overskov (1946-2015) var en dansk journalist og
forfatter. I løbet af sin karriere arbejdede han blandt andet som journalist for Politiken og Danmark Radio,
hvor han i mange år var tilknyttet Børneradio. Carsten Overskov har både skrevet børne- og ungdomsbøger,

undervisningsmateriale og manuskripter til tv-serier.
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