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Far alene hjemme Philip Ytournel Hent PDF Midt i en blomstrende karriere som redaktør på mandemagasinet
M! blev Dennis Christiansen nødt til at tage tre måneders barselsorlov. De tre måneder kom til at ændre hans
liv og ikke mindst hans prioriteringer. "Far alene hjemme" fortæller historien om, hvorfor og hvordan det

endte med, at han sagde sit job op for at kunne bruge mere tid sammen med sin søn.

"Far alene hjemme" er illustreret og skrevet med et glimt i øjet. Samtidig takler bogen de mere praktiske sider
af det at være far på barsel: Hvordan underholder man sådan en lille bebs? Hvor bliver ens egen maskulinitet
af, når man er omgivet af ammende mødre til babyrytmik? Og hvad sker der med sexlivet, når først ungen er

sat i verden?

Dennis Christiansen var i en årrække chefredaktør på mandebladet M! Efter sin barselsorlov valgte han at
skifte job og arbejder i dag som selvstændig tekstforfatter og konceptudvikler med speciale i mænd.
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