
 Yes,
det er 

         fredag?!

En tankevækkende bog
 af Niels Sønderby

- en sjov og enkel
guide til dig, der gerne  

          vil være mere heldig.



Tænk, hvis du IKKE vandt i Lotto.

( Det gør du neml ig ikke! )
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Har du nogensinde tænkt: “Hvorfor er 
det aldrig mig, der er den heldige” 

- og ønsket, at der fandtes en håndbog 
med opskriften på, hvordan man bliver 
mere heldig ... sådan lidt på den sjove 

måde? Tillykke, den har du lige 
  fundet. Er det ikke bare heldigt?
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Derfor. Kort og godt!
- fortæl dig selv, hvad du drømmer om

Million eller middagslur?
- noget om at styre sig selv

De bedste dårlige vaner
- fire undskyldninger, du ikke skal bruge

Held. Findes det mon?
- på sporet af sandheden

Verdens bedste tricks
- til dig, der vil være mere heldig! 

Bare hør godt efter!
-  inspiration lige når det passer dig.

    Det tager 
 under en 
time at læse      
  denne bog. 
Til gengæld      
     virker den  
 resten af 
   dit liv.

s ide 20

s ide 32

s ide 46

s ide 70

s ide 86

s ide 121
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Genialt!
Da tennislegenden Bjørn Borg netop 
havde vundet sin 5. Wimbledon-titel, 
spurgte en journalist efter kampen: 

“Var du ikke også noget heldig?” 
Bjørn Borg svarede: “Jo, det var jeg.” 

“Men jeg har opdaget, at jo mere 
jeg træner, jo heldigere bliver jeg.”
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Helt ærligt. Hvorfor 
købte du denne bog?
Okay. Det er et temmelig dumt spørgsmål. 
Du vil selvfølgelig gerne være heldig. Lige
som mig og alle de andre 7 mia. mennesker 
på planeten. 

Men, har du mon tænkt over, hvad du gerne
vil bruge dit nye held til - altså om en times
tid, når det begynder at virke?

Vil du være styrtende rig, finde en kæreste,
skabe en fantastisk karriere, være den bedste i 
skolen, i folketingssalen, på atletikstadion 
eller drømmer du i virkeligheden om at få 
meget mere ud af dit liv sammen med din
familie og dine venner? 

Stop lige og brug fem minutter på at tænke dig 
godt om, inden du læser videre. Du får brug 
for den tanke lige om lidt...

Det starter her !
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(Diagram: Fra teori til praksis)

Læs bogen

Gi' den gas!

Klar 
til at gå  
i gang Læs bogen igen

Ja Ne j
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Denne bog er skrevet af en heldig kartoffel, 
nemlig mig. Og jeg kan lige så godt advare dig. 
Den er fyldt med en masse meninger. Mine 
meninger.  En stor del af bogens indhold er 
inspireret af de mange spændende (og kedelige) 
mennesker, jeg møder, når jeg holder foredrag
rundt omkring i landet. 

Men, bare rolig, der er også tankevækkende 
fakta fra nogle af de dygtigste forskere og mest 
interessante studier.

Jeg har spioneret og stjålet med arme og ben. 
Kigget på dem, der altid vinder og dem, der 
kommer til at gøre det helt forkert... og pakket 
mere end tre års forberedelse ned i denne lille 
håndbog til dig, der gerne vil være mere heldig.

Nu er det din tur til at fylde lommerne.

Rigtig god fornøjelse!

Niels Sønderby
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Denne bog må 
du faktisk gerne 
rive siderne ud af. 
Altså når du har 
læst den!

Kender du det der med, at du læser en bog med 
stor fornøjelse. Så stiller du den i reolen og 
glemmer alt om den.

Det må du love, at du ikke gør med den her!

Hele ideen med Yes, det er fredag?! er jo, at den 
skal bruges til noget. At den skal ændre den 
måde, du lever på. Nu.

Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at gøre 
noget, man ellers ikke må, nemlig at hive dine 
favoritsider (nænsomt) ud af den, når du har 
tygget den igennem.

Find det, der gjorde størst indtryk på dig, eller 
det, du gerne vil i gang med at træne lige nu. Og 
hæng det så op, så du kan se det, hver eneste 
dag. På køleskabet, på toiletspejlet, i bilen eller 
på loftet over din seng.  

PS: Hvis du er heldig, kan det være, at din 
familie, venner eller kollegaer får øje på det og 
tilbyder at motivere dig til at lykkes.

Kan også bruges 
  i nøds ituationer!
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Danskerne spillede og tabte    
 mere end 4,7 mia. kroner  
på spil i 2018. Du var ikke
      en af dem, vel?! Frit efter www.spillemyndigheden.dk
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Fik du 
tænkt over, 
hvorfor du 
gerne vil 
være heldig?

- så skriv det her... eller gå tilbage til side 8.
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Blev du nysgerrig..? 

Køb bogen og
få ny viden og enkle råd 

om hvordan du bliver mere 
heldig - og får et liv med 

flere fredage.

www.nielssønderby.dk
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