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Forlaget skriver:

Den danske oprydningsekspert Lena Bentsen giver dig her sine bedste tip til at komme rodet til livs. 
* Kender du det at gemme rodet væk, lige før gæsterne kommer? 

* Har du dårlig samvittighed over dit rod? 
* Føler du, at du ikke har tid nok til dig selv?

Så er du kommet til det rette sted. Bogen Farvel rod - hej frihed hjælper dig med: 
* At komme i gang med at rydde op! 

* At vide, hvad du bør gemme, og hvad du kan skille dig af med! 
* At få tid til mere af det sjove i livet!

Du finder også ud af, hvad du skal gøre med: 
* Arvegods og gaver, der ikke lige var det, du ønskede dig. 
* Brugbart skrammel, som du ikke nænner at smide ud. 

* Rod som flytter med rundt i huset.

I denne bog får du øjnene op for, hvad rod er, hvad det gør ved dig - og hvorfor det opstår før du ved af det.
Bogen, er skrevet i et frisk og lige til sprog. Med fokus og lidt indsats, kan den bane vejen til et nyt og mere
frit liv for dig. Du skal nemlig af med dit rod, så du kan få ro, tid og plads til at gå op i alt det, du holder af.
Så du kan frigøre dig fra den dårlige samvittighed - og bruge din tid på noget andet og bedre. Læs denne bog,

og få plads til alt det sjove i livet.
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