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Människor man bör undvika Rickard Fuchs boken PDF En pricksäker drift med mänskligt beteendeVi har alla

träffat på dem på vår lätt haltande vandring genom livet: Människor man bör undvika. Vi träffar dem på
gatan, på jobbet, i affären, på bussen och i vardagsrummet (varför bjöd ni in er konstiga granne?). Vilka är
de? Och vad ska vi göra om vi stöter på dem? Det kan vara en bekant som vill testa sina nya maträtter på er.
Eller folk som pratar på bio. Rörmokare, tokiga psykologer, högläsande poeter eller olidligt perfekta personer
som får er att känna er fel, ful och misslyckad. För att inte tala om nyblivna föräldrar, hårdesigner, humorlösa
tråkmånsar, livscoacher, tandläkare på dåligt humör, tidsoptimister eller Klas-Evert Larsson.I den här mycket
roliga (och sanna!) boken får ni möta dem alla, från besserwissrar till maffiamedlemmar, från snåljåpar till de
som bara vill prata sjukdomar, från andfådda personer som vill sälja smycken till er på gatan till folk som vill
ha er med i ”jättebra” affärsprojekt. Och viktigast av allt: ni får lära er hur ni ska undvika dem. På sitt alldeles
speciella sätt fångar Rickard Fuchs upp företeelser i vår omgivning, skruvar till dem några varv och levererar
sjukt roliga texter.”Fuchs humorböcker utmärks av en vänlig drift med mänskligt beteende parad med klar,

mänsklig blick, medkänsla och allvar. En bok om läkarens liv och leverne innehöll så mycket djup
psykologisk sanning invävd bland skämten att den under flera år användes som lärobok i kursen i medicinsk

psykologi för medicinstuderande vid Karolinska Institutet.”Ur SUCK:s presentation av
ståuppkomikerRickard Fuchs är läkare och författare. Han anlitas också ofta som talare, föredragshållare och
ståuppkomiker. Hans böcker har flera gånger toppat bästsäljarlistorna. Det har sålts ca 2 miljoner Fuchs-

böcker i Sverige och han är publicerad i arton länder. Forum har tidigare givit ut succéböckerna ”Du ser inte
så gammal ut!” och ”Så gör man!”.
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undvika. Vi träffar dem på gatan, på jobbet, i affären, på bussen och i
vardagsrummet (varför bjöd ni in er konstiga granne?). Vilka är de?
Och vad ska vi göra om vi stöter på dem? Det kan vara en bekant
som vill testa sina nya maträtter på er. Eller folk som pratar på bio.
Rörmokare, tokiga psykologer, högläsande poeter eller olidligt

perfekta personer som får er att känna er fel, ful och misslyckad. För
att inte tala om nyblivna föräldrar, hårdesigner, humorlösa



tråkmånsar, livscoacher, tandläkare på dåligt humör, tidsoptimister
eller Klas-Evert Larsson.I den här mycket roliga (och sanna!) boken
får ni möta dem alla, från besserwissrar till maffiamedlemmar, från
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medkänsla och allvar. En bok om läkarens liv och leverne innehöll så

mycket djup psykologisk sanning invävd bland skämten att den
under flera år användes som lärobok i kursen i medicinsk psykologi

för medicinstuderande vid Karolinska Institutet.”Ur SUCK:s
presentation av ståuppkomikerRickard Fuchs är läkare och författare.

Han anlitas också ofta som talare, föredragshållare och
ståuppkomiker. Hans böcker har flera gånger toppat

bästsäljarlistorna. Det har sålts ca 2 miljoner Fuchs-böcker i Sverige
och han är publicerad i arton länder. Forum har tidigare givit ut
succéböckerna ”Du ser inte så gammal ut!” och ”Så gör man!”.
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