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Halvtreds plus Mads Christensen Hent PDF Forlaget skriver: “I virkeligheden skylder flere mænd sig selv at
finde ud af hvem de er, for langt de fleste problemer optår i den naturlige selvopopfrelse rigtig mange mænd
tager for givet, hvor de mister deres mandighed i en fejlagtig opfattelse af, hvad det vil sige at være voksen

og indgå i et parforhold.” 

Sådan siger Mads Christensen, hele Danmarks store Blærerøv, der er en spektakulær entertainer og en skarp
debattør, som kan få hele befolkningen op af stolen, når han siger, at hans børn selv må bestemme om de vil

køre med cykelhjelm når de fyldt otte år! 

Selv er han fyldt 50 år i dag, og det reflekterer han over i Halvtreds plus – En guide til mandens tredje alder.
Undervejs kommer vi omkring mænd i panikalderen, der tror de bliver yngre af at høre i Rihanna i deres Audi
Cabriolet, hvorfor man skal udleve sine drømme inden det er for sent og huske at stimulere sit indre egosvin,
hvordan man godt kan være lykkeligt gift på 17 år og have et erotisk forhold til sin iPad samt meget meget

mere.   

Halvtreds plus er både underholdende og tankevækkende, og burde være obligatorisk læsning for alle mænd!
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