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Du skal være far Thomas Oldrup Hent PDF Om morgenen den 8. april 2009 fortalte Thomas Oldrups kæreste
ham, at to blå streger på en lille strimmel pap netop havde meddelt hende, at hun var gravid – og at han

skulle være far. I deres søgen efter information om, hvad der nu lå foran dem, blev kæresten mødt af talrige
bøger om emnet. Tykke og tynde, alvorlige og sjove, af jordemødre og kendte mødre i al almindelighed. Han
selv blev derimod mødt af et forkølet lille udvalg, hvor mænd som regel er sådan nogle anstrengende og

distraherende typer, der flakser rundt i periferien og mest er til besvær, fordi de hele tiden vil have sex. Med
Du skal være far har Thomas Oldrup taget sagen i egen hånd og skrevet den bog, han selv manglede. Det er
en bog, som tager det at blive far seriøst, og som uhøjtideligt og med masser af lune og humor fortæller om
alt det, man går og tumler med i den situation: Vil ens liv nu forandre sig fuldstændigt? Hvornår skal man
fortælle sine venner og forældrene, at man skal være far? Og hvad er egentlig en nakkefoldsscanning…? Og
hvad er det man skal igennem, når ens søde kæreste rammes af kvalmeanfald, voldsomme humørsvingninger
og uimodståelig trang til kl. 2 om natten at få nogle lune frikadeller med asier – NU! Om man læser bogen

uge for uge eller ud i ét stræk kan være lige godt. Men bogen er skrevet, så mænd gider læse med, selvom der
sikkert også er nogle vordende mødre, som kunne lære noget… Bogen er smækfyldt med information om

barnets og kærestens udvikling – og om alt det, som de fleste kommende fædre gennemlever i løbet af de 40
uger på vej på mod den nye titel som FAR!

 

Om morgenen den 8. april 2009 fortalte Thomas Oldrups kæreste
ham, at to blå streger på en lille strimmel pap netop havde meddelt
hende, at hun var gravid – og at han skulle være far. I deres søgen
efter information om, hvad der nu lå foran dem, blev kæresten mødt
af talrige bøger om emnet. Tykke og tynde, alvorlige og sjove, af
jordemødre og kendte mødre i al almindelighed. Han selv blev
derimod mødt af et forkølet lille udvalg, hvor mænd som regel er
sådan nogle anstrengende og distraherende typer, der flakser rundt i
periferien og mest er til besvær, fordi de hele tiden vil have sex. Med
Du skal være far har Thomas Oldrup taget sagen i egen hånd og



skrevet den bog, han selv manglede. Det er en bog, som tager det at
blive far seriøst, og som uhøjtideligt og med masser af lune og

humor fortæller om alt det, man går og tumler med i den situation:
Vil ens liv nu forandre sig fuldstændigt? Hvornår skal man fortælle
sine venner og forældrene, at man skal være far? Og hvad er egentlig
en nakkefoldsscanning…? Og hvad er det man skal igennem, når ens

søde kæreste rammes af kvalmeanfald, voldsomme
humørsvingninger og uimodståelig trang til kl. 2 om natten at få

nogle lune frikadeller med asier – NU! Om man læser bogen uge for
uge eller ud i ét stræk kan være lige godt. Men bogen er skrevet, så
mænd gider læse med, selvom der sikkert også er nogle vordende

mødre, som kunne lære noget… Bogen er smækfyldt med
information om barnets og kærestens udvikling – og om alt det, som
de fleste kommende fædre gennemlever i løbet af de 40 uger på vej

på mod den nye titel som FAR!
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