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Det är inte du, det är dom : en peppbok för föräldrar Sofia Falk, Therese Krupa Syllner boken PDF Det är inte
du, det är dom är ingen vanlig föräldrahandbok med tips om hur du får ditt barn att sova hela natten eller äta
från hela kostcirkeln. Det finns det andra som är bättre på. Däremot är det få som kan peppa dig, få dig att
skratta och ge dig styrka att klara av småbarnskaoset så som författarna bakom succébloggen Hormoner och
hemorrojder. Denna bok består av nyskrivna texter om allt som förändras när man får barn: relationen,

sexlivet, kroppen och inte minst hemmet. Dessutom innehåller den roliga infografer, listor och "svar på tal"
till ovälkomna tyckare. Allt designat för att kunna läsas under amning/matning, eller de sällsynta och

åtråvärda tillfällen man får vistas ensam på toaletten.

Sofia Falk, född 1977, blev mamma till Malte 2011 och Harry 2015. Sofia är sambo med Magnus och bor i
Sundbyberg. Hon jobbar som copywriter på en kommunikationsbyrå och driver bloggen Hormoner &

Hemorrojder tillsammans med Tessan. Sofia tycker om att skrota runt utomhus, skriva, berätta, läsa och resa,
det vill säga känslan av att alltid vara på väg nånstans. Enligt Myers-Briggstestet är hon en INFJ-
personlighet, vilket innebär att hon är introvert, känslig, omtänksam och tar beslut efter intuition.

Therese Krupa Syllner (alias Tessan), född 1980, fick Mira 2011 och Morris 2014. Hon är gift med Johan och
bor i Enskede. När hon inte bloggar, jobbar (projektledare på en annan kommunikationsbyrå), vabbar eller
tränar är hon engagerad i hjälporganisationen Vi Gör Vad Vi Kan. Tessan är en ESTP-personlighet som alltså

är utåtriktad, praktisk, logisk och har (hundra)tusen järn i elden.

 

Det är inte du, det är dom är ingen vanlig föräldrahandbok med tips
om hur du får ditt barn att sova hela natten eller äta från hela

kostcirkeln. Det finns det andra som är bättre på. Däremot är det få
som kan peppa dig, få dig att skratta och ge dig styrka att klara av



småbarnskaoset så som författarna bakom succébloggen Hormoner
och hemorrojder. Denna bok består av nyskrivna texter om allt som
förändras när man får barn: relationen, sexlivet, kroppen och inte
minst hemmet. Dessutom innehåller den roliga infografer, listor och
"svar på tal" till ovälkomna tyckare. Allt designat för att kunna läsas
under amning/matning, eller de sällsynta och åtråvärda tillfällen man

får vistas ensam på toaletten.

Sofia Falk, född 1977, blev mamma till Malte 2011 och Harry 2015.
Sofia är sambo med Magnus och bor i Sundbyberg. Hon jobbar som
copywriter på en kommunikationsbyrå och driver bloggen Hormoner
& Hemorrojder tillsammans med Tessan. Sofia tycker om att skrota
runt utomhus, skriva, berätta, läsa och resa, det vill säga känslan av
att alltid vara på väg nånstans. Enligt Myers-Briggstestet är hon en
INFJ-personlighet, vilket innebär att hon är introvert, känslig,

omtänksam och tar beslut efter intuition.

Therese Krupa Syllner (alias Tessan), född 1980, fick Mira 2011 och
Morris 2014. Hon är gift med Johan och bor i Enskede. När hon inte
bloggar, jobbar (projektledare på en annan kommunikationsbyrå),
vabbar eller tränar är hon engagerad i hjälporganisationen Vi Gör

Vad Vi Kan. Tessan är en ESTP-personlighet som alltså är utåtriktad,
praktisk, logisk och har (hundra)tusen järn i elden.
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