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Introvert Anna Skyggebjerg Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er til alle de introverte, der ikke længere
gider høre på, at det er bedre at være udadvendt. Bogen er den ultimative guide til, hvordan man trives som
introvert i en verden, der forventer, at vi er ´på´ hele tiden. I familien, blandt venner og på arbejdspladsen.
Bogen er en hyldest til introverte, fuld af forfatterens bedste råd til, hvordan man som introvert lærer at stå

ved sig selv og dermed få et bedre liv.

Pressen skriver:
»Anna Skyggebjerg er en af de forfatterinder, der har gjort størst indtryk på mig. Ikke fordi hun har skrevet
store romaner, men fordi hun både som forfatterinde og blogger er i stand til at se det store i det små. Nu er
hun ude med Introvert - Stå ved dig selv . en personlig kærlig og vedkommende bog om sig selv, som

introvert.«
- Julia Lahme, Femina

»De fleste mennesker er nok både introverte og ekstroverte - indadvendt og udadvendt - hvis de selv skal sige
det. Men tager man et par spadestik dybere, åbenbarer sig en anden sandhed. Her kommer hendes bog ind fra

højre som lidt af en gave, for hvordan kan og skal man egentlig navigere, og hvad har vi selv lyst til.«
- Holger Ruppert, Lokalavisen Frederiksberg  
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