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En Bog om Verden Karin Liltorp Hent PDF Alle kender til situationen, hvor man ved en større fest får en
bordherre/dame, som man forsøger at konversere om verden. Staklen viser sig at være uvidende om selv det
mest basale. Dette skaber en ubehagelig situation for begge parter. Den ene, fordi denne har gjort tydeligt
opmærksom på den andens totale uvidenhed. Den ande, fordi vedkommende føler sig som et udueligt fjols,

og måske har det så dårligt, at han/hun føler sig nødsaget til at forlade festen.

Aldrig mere behøver man at havne i denne situation. Her er endelig en bog, der dækker hele verden, og alt
hvad der er værd at vide om den. Uundværlig for folk, der gerne vil opnå dét, man kalder almen dannelse. Og
en af de allerstørste fordele ved bogen er, at den er meget kort. Så selv i den situation, hvor man tænker, at det

da er en møgdårlig bog, er man allerede så langt henne i teksten, at man ligesågodt kan læse den færdig.
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