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Vrede streames fra storytel.dk – et helt nyt streamingsite for lydbøger

Vrede udkommer 3. juni 2013

Råben og skrigen, knytnæver, giftige bemærkninger og det, der er værre. Kogende blod fører til mange vold-

somme handlinger. Men kan man blive vred over, at alle fra d. 27. maj kan smuglytte til lydbogen Vrede i Aarhus 

Universitetsforlags lille serie Tænkepauser – når nu den trykte bog og e-bogen først udkommer d. 3. juni?

Måske. Men vi er for pæne til at råbe og skrige her på forlaget. Vi vil nu gerne holde vreden i kog og fortælle, at 

Storytel.dk – et helt nyt streamingsite for lydbøger – går live d. 27., og at alle herfra kan streame Vrede og de ni 

andre Tænkepauser til sin mobil, sin tablet eller computer.

Vi er godt klar over, at streaming af lydbøger kan virke provokerende nyt og anderledes. Men på Aarhus 

Universitetsforlag vrisser vi ikke eller kommer med giftige bemærkninger. Vi håber bare, at I er med på en lytter. 

Storytel.dk streamer tusindvis af lydbøger i mp3-format, og for at lytte tegner man et abonnement – ligesom vi 

kender det fra musikkens verden med fx Spotify.

Storytel.dk går live med lydbøger fra Aarhus Universitetsforlag, Gyldendal og People’s Press, blandt andre. Men 

lad ikke vreden gå ud over os. Lyt i stedet til Vrede, skrevet af lektor i psykologi Thomas Nielsen. Han har faktisk 

også et par tips til, hvordan man får sin vrede under kontrol.

Vi høres ved på Storytel.dk!

Vrede er den tiende bog i serien Tænkepauser, hvor forskere fra Aarhus Universitet formidler deres viden på 60 

sider. Alle de foregående er røget direkte ind på boghandlernes bestsellerliste for fagbøger. 

Tænkepauser er et samarbejde mellem Aarhus Universitet,

Aarhus Universitetsforlag, DR, Jyllands-Posten og landets

 biblioteker. 

For mere info kontakt forlagschef Carsten Fenger-Grøndahl:

cfg@unipress.au.dk

tlf. 29 86 27 60

Thomas Nielsen er lektor i psykologi på Psykologisk Institut

på Aarhus Universitet. 

Han kan kontaktes på:

thomas@psy.au.dk

tlf. 87 16 58 08


