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Kærlighedens kemi Rolf Froböse Hent PDF Forlaget skriver: Hvem vil ikke gerne have svar på, om man får
lyst til sex af at spise lakrids eller chokolade, eller om man bare bliver i godt humør, og hvorfor? Er sportsfolk
virkelig narkomaner, og kan vi snuse os frem til en sexpartner? Spørgsmålene hober sig op, og det samme gør

de mange gode forklaringer i denne bog.

I Kærlighedens kemi tages du på en spændende, videnskabeligt underbygget rejse gennem kroppens kemi, og
præsenteres – måske – for en overraskelse eller to.

På den utrolige rejse gennem kroppens hormoner, signal- og belønningsstoffer fortælles om skæve
eksperimenter, nærgående undersøgelser og sjove anekdoter. Det hele præsenteres med et glimt i øjet og i
selskab med nulevende eksperter og flere af fortidens farvestrålende personligheder som f.eks Cleopatra,
Napoleon Bonaparte, Marlene Dietrich, Rasputin, Marquis de Sade, Marilyn Monroe og naturligvis

Casanova…
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