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Mit år som dansker Helen Russell Hent PDF Forlaget skriver: Helen Russell lever tilsyneladende et
drømmeliv som redaktør på et glittet magasin i London. Men den lange arbejdstid, den endeløse transport til

og fra job og presset ved at prøve på at blive gravid slider hende gradvist op.

Så får hendes mand tilbudt et job langt ude på landet i Jylland, og hun opdager noget overraskende: Landet
med de lange, mørke vintre, de marinerede sild og de gode kager er officielt det lykkeligste sted i verden.

Hvad er det, de ved, som andre nationer ikke ved? Er de lykkelige danskere simpelthen bare født lykkelige?
Eller kan resten af menneskeheden også få del i kagen? Helen beslutter, at hun vil give sig selv et år i

Danmark og forsøge at finde opskriften på den danske lykke.

Mit år som dansker - På jagt efter hemmeligheden bag verdens lykkeligste nation er en sjov og skarp rapport
om vi danskeres liv - lige fra uddannelse og mad, indretningsdesign og sæsonafhængig depression til en

uheldig forkærlighed for afbrænding af hekse.

Helen Russell er journalist og tidligere redaktør på Marie Claire. Nu bor hun på landet i Jylland og arbejder
som skandinavisk korrespondent for avisen The Guardian. Hun skriver også en ugentlig klumme om

Danmark til The Telegraph.
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