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Mission: far Neil Sinclair Hent PDF Forlaget skriver: Mad, hygiejne, søvn, lege, tøj, sygdomme og
almindelig dannelse - intet emne er for stort eller småt for forfatteren, der er tidligere elitesoldat. Heller ikke,
når det gælder om at holde moralen høj, både i forhold til sig selv, familien, vennerne og ikke mindst barnet

mor ... 

Det er den vigtigste opgave, du nogensinde får som mand. Alligevel er det altid en flok bløde kvinder, der
fortæller dig, hvordan den skal løses. Det skal være slut nu. ´Mission: Far´ er træningsmanualen til alle

nybagte fædre. Uden pjat og navlepilleri fortæller den tidligere elitesoldat Neil Sinclair, hvordan du fører dig
selv og din nyfødte bedste gennem hans eller hendes første leveår. Bogen er bygget op som en letlæselig,

underholdende manual, fyldt med tjeklister, oneliners, tips og tricks, målrettet manden, der (af gode grunde)
ikke gider at læse en eneste anden bog om børneopdragelse. Det hele inspireret af den uddannelse, som

forfatteren selv modtog gennem mange år som elitesoldat.
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Det er den vigtigste opgave, du nogensinde får som mand. Alligevel
er det altid en flok bløde kvinder, der fortæller dig, hvordan den skal
løses. Det skal være slut nu. ´Mission: Far´ er træningsmanualen til
alle nybagte fædre. Uden pjat og navlepilleri fortæller den tidligere
elitesoldat Neil Sinclair, hvordan du fører dig selv og din nyfødte
bedste gennem hans eller hendes første leveår. Bogen er bygget op
som en letlæselig, underholdende manual, fyldt med tjeklister,

oneliners, tips og tricks, målrettet manden, der (af gode grunde) ikke
gider at læse en eneste anden bog om børneopdragelse. Det hele
inspireret af den uddannelse, som forfatteren selv modtog gennem
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