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Det blev en far Jacob Weinreich Hent PDF Man siger, at en kvinde bliver mor det øjeblik, hun bliver gravid,
mens det for en mand... godt kan være en længere proces. Sådan var det i hvert fald for Jacob Weinreich, der
havde brug for lidt tid til at vænne sig til tanken om at blive far, mens hans gravide kæreste hurtigt fandt sig
til rette i moderrollen. En humoristisk og ærlig beretning om at blive forælder – også, når det først rigtig går
op for én på barnets 1-års fødselsdag. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk roman- og manuskriptforfatter.
Efter et ophold på Den Europæiske FIlmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole og
skrev samtidig romaner. Han har især gjort sig bemærket med ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er

blevet filmatiseret. Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde som forfatter.

 

Man siger, at en kvinde bliver mor det øjeblik, hun bliver gravid,
mens det for en mand... godt kan være en længere proces. Sådan var
det i hvert fald for Jacob Weinreich, der havde brug for lidt tid til at
vænne sig til tanken om at blive far, mens hans gravide kæreste
hurtigt fandt sig til rette i moderrollen. En humoristisk og ærlig

beretning om at blive forælder – også, når det først rigtig går op for
én på barnets 1-års fødselsdag. Jacob Weinreich (f. 1972) er en dansk
roman- og manuskriptforfatter. Efter et ophold på Den Europæiske
FIlmhøjskole i Ebeltoft blev han optaget på Den Danske Filmskole
og skrev samtidig romaner. Han har især gjort sig bemærket med
ungdomsserien "Monsterjægerne", der også er blevet filmatiseret.

Han har været nomineret til både en Robert og en Orla for sit arbejde
som forfatter.
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