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Bogen alle forældre bør købe til deres hjemmeboende og halvvoksne afkom.

 
 

Er det ved at være på tide, at ungen flytter fra reden? Bliver søn eller datterboende lidt for længe? Alt hvad de
mangler for at tage det sidste skridt ud i verden, finder de i "Flyt hjemmefra-bogen".

 
 

"Der er mange store dage i livet, og du har sikkert allerede oplevet nogle af dem. Den dag, du startede i skole.
Den dag, du stoppede i skole. Den dag, det gik op for dig, at det næste afsnit i serierne på Netflix begynder af
sig selv. Og så er der den dag, du flytter hjemmefra. Den dag, du tager skridtet og bliver rigtig voksen. Den

dag, drømmen om selv at bestemme, hvornår du spiser, hvornår du går i seng, og hvad der skal være i
køleskabet, går i opfyldelse. Det er en fantastisk dag. Og den varer, lige indtil dagen efter, hvor det går op for

dig, at du også selv skal gøre rent, selv skal købe ind og selv skal lave mad. Og det er bare det basale ...

 
 

Det kan være en skræmmende oplevelse at flytte hjemmefra, men tag det bare helt roligt.

 
 

Foran dig har du nemlig bogen, der kan gøre dig tryg og navigere dig sikkert i havn i din nye tilværelse."
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