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Kroppshets, pubertet, sexualitet, känslor och ibland även psykisk ohälsa är aspekter som snurrar runt en ung
man. Vad är det att vara man? Vad är norm och vad är normalt? Journalisten och krönikören Atilla Yoldas

utforskar kulten kring machomannen och de myter som omger mansrollen. Han berättar om egna erfarenheter
men lyfter också fram andra som vill ge alternativ till det traditionella mansidealet. I boken återges också
röster från unga killar som påverkas av machokulturen i sin vardag. Boken är både en handbok och en

debattbok. Och framför allt är den en inspiration för alla män – både yngre och äldre.

Pris 178 kr. Yoldas Atilla 1993 författare Alternativt namn Yoldas Atilla Hami 1993Eriksson Dennis 1973
illustratör ISBN 64831 Publicerad Stockholm Bokförlaget Max Ström 2019 Tillverkad 2019 Svenska 125 . av
Atilla Yoldas 1993Dennis Eriksson Bok 2019 Svenska För vuxna Ämne Manlighet Män Mansrollen Upphov

Atilla Yoldas illustration Dennis Eriksson. Våld i relationer Här är varningstecknen och hjälpen .

Kille,Atilla Yoldas

Mansboken Från en kille till en annan Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 2 butiker Betala
inte för mycket SPARA nu. Pris kr 269. Jag gillar tjejer tjejer är vackra men attraheras inte av tjejer på det
sättet. Med Mansboken vill Atilla bidra till att förändra en kultur som han ser ofta. 24 aug 2020 12 min.
Kategori Samhälle Politik. Både en handbok och en debattbok en tankeväckare för alla killar och män. Du
måste välja en storlek innan du kan lägga varan i varukorgen. Från en kille till en annan baseras på Atilla
Yoldas nysläppta bok Mansboken. Bok i originalformat skickas ca 3 veckor före recensionsdatum och

PDFkorrektur mejlas ut när det finns tillgängligt. Atilla har även låtit några kända namn få göra sin röst hörd i
boken.
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