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Alice - en tobaklærkes testamente Christian Olsen Hent PDF Alice har røget sin sidste cigaret. Hendes
testamente er en

beretning om livet og overvejelserne før, under og efter
rygestoppet.

Alice var, ligesom andre rygere, længe om at beslutte sig.
Meget stod på spil: Identitet og adfærd, forholdet til

kollegerne og ikke mindst troen på sig selv.
Alle, der overvejer at stoppe, vil kunne nikke genkendende
til hendes tanker, og beskrivelsen af kollegerne dækker
meget rammende de fleste personer, man møder på

virksomhedernes rygesteder.
De hyppigst anvendte stopmetoder er kort beskrevet, og
undervejs præsenterer forfatteren sin egen model, Det
Nonkonforme Rygestop, for hovedpersonen. Det får

afgørende betydning for bogens videre forløb.
Forfatteren, Christian Olsen, der skriver under pseudonymet
Killrøg, har sammen med sin kone Pernille Olsen, hentet
inspiration til bogen fra en omfattende kursusvirksomhed i

mere end 10 år.
Bogen er tænkt som øjenåbner for alle, der har rygeproblematikken

inde på livet: Dem der går og tænker på at stoppe,
dem der tvivler på sig selv og endelig dem, der har et ønske

om at støtte andre i deres beslutning.
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