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2 på stribe Rebecca Natasha Albinus Hent PDF Forlaget skriver: Der er ikke noget uægte over at få
pseudotvillinger. Tværtimod. Virkeligheden melder sin ankomst, når du får beskeden om, at din baby skal
være storebror eller -søster inden længe - pseudotvillinger er født med højst 18 måneders mellemrum.

"2 på stribe" er en håndbog til dig, der tænker "Fuck-shit-fuck, vi skal have en baby mere!" Den er også til
dig, der har overskud til at tænke "Waow, det bliver stort!" Bogen henvender sig i virkeligheden til alle med

mere end ét barn - den belyser alt fra hverdagskonflikter til håndtering af de svære følelser.

"2 på stribe" har ingen facitliste. Den er helt på din side. Rebecca Natasha Albinus skriver med udgangspunkt
i egne erfaringer, interviewer forældre til pseudotvillinger og inddrager forskellige eksperter. Hun fortæller

uforfærdet og ærligt om alle de mavepumpere og lykkedunk, der hører med til livet som
pseudotvillingefamilie.
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