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Den lille bog om HYGGE Meik Wiking Hent PDF Danmark er kendt som verdens lykkeligste land. 
Det skyldes i bund og grund én ting: Vi hygger.

”Hygge er blevet beskrevet som alt lige fra ‘kunsten at skabe intimitet’, ‘følelsesmæssigt velbehag’ til ‘at
nyde tilstedeværelsen af beroligende ting’, ‘behageligt samvær’ og − min personlige favorit − ‘kakao i skæret

af levende lys’.

Men hygge er svært at beskrive. Det er noget, man føler. Hygge er, når man putter sig i sofaen med en, man
holder af, eller at spise god mad med nære venner. Hygge er, når morgenlyset falder helt rigtigt ind gennem

dit vindue.
 

Forfatteren Meik Wiking er direktør for Institut for  Lykkeforskning i København, og han ved alt om hygge. 
Han har nemlig brugt mange år på at studere det helt særlige ved danskernes måde at leve på. Meiks

inspirerende  og smukke bog hjælper dig med at finde ind til hyggens mange facetter, lige fra at vælge den
helt rette belysning, planlægge et hyggeligt middagsselskab til at lave dit eget hyggeførstehjælpssæt!
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