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Afrodite folder sig ud Rie Osted Hent PDF "Afrodite folder sig ud" er en bog om at turde folde sig ud som
kvinde og menneske, og tage for sig af livet. I bogen giver forfatter og journalist Rie Osted en god portion
konkrete bud på, hvordan man kan tage springet ud i livet, turde tro på sig selv og sine talenter, så man lever
livet mere åbent, ærligt og i overensstemmelse med sig selv og sine inderste drømme og længsler. Rie Osted
(f.1940) er en dansk forfatter, journalist, redaktør og klummeskribent. Rie Osted begyndte at arbejde som
journalist i 1969 og har blandet andet været tilknyttet avisen Jyske Vestkysten, ALT for damerne og

Berlingske Tidende. Rie Osted debuterede med romanen "Kærlighed er en blå fugl" i 1985. "Allerede mens
læseren sidder med bogen (formår hun) at indpode sit hovedbudskab: Du ved mere, end du tror. Du kan mere,
end du tror. Du tør mere, end du tror." -Iben Friis Jensen, Fyns Amtsavis "Rie Osteds bog er venlig, fjernt fra
tidligere tiders kvindekampsbibler og derfor så vederkvægende at læse. Og der følger mange udmærkede

brugsvejledninger til et godt liv med." -Anne Victoria Birkemose, Vendsyssel Tidende
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