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Hemliga pappan Andreas Ekström boken PDF ”Helt bedårande … Det går inte att värja sig.” AftonbladetPå
vardagsrummets tjocka matta dansar Hemliga mamman och Karin till ”Feelin the same way” med Norah
Jones. Båda har en lite drömskt frånvarande blick, ser stilla ut, verkar vilande. Jag tittar, och berättar för er
om dem.Vem är Hemliga pappan? Man kan svara på många olika sätt. En vanlig man. En vanlig pappa. En

nybliven far som sommaren 2005 började skriva och publicera texter om och till sin nyfödda dotter, men utan
att avslöja sin identitet. Bloggen hemligapappan.se blev snart en av de allra mest lästa i Sverige. Dess

berättelser – med en blandning av lågmäld humor och oreserverad pappakärlek som saknar föregångare – är
bakgrunden till denna bok.Andreas Ekström har skrivit en samling känslostarka texter om sina första

stapplande steg i livet som pappa. Inga goda råd. Inga som helst tips. Utan bara en pappa som ömsom häpet
lycklig, ömsom grubblande vemodig letar sig fram för att bli bäst i världen på att vara pappa till en alldeles
ny liten människa.”En alldeles oemotståndlig liten bok.” Arbetarbladet”Elegant berättade mikronoveller …

Flyhänt humor, utlämnande kärlek.” Dagens Nyheter”En av landets mest begåvade yngre skribenter.”
Expressen
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till ”Feelin the same way” med Norah Jones. Båda har en lite

drömskt frånvarande blick, ser stilla ut, verkar vilande. Jag tittar, och
berättar för er om dem.Vem är Hemliga pappan? Man kan svara på
många olika sätt. En vanlig man. En vanlig pappa. En nybliven far
som sommaren 2005 började skriva och publicera texter om och till

sin nyfödda dotter, men utan att avslöja sin identitet. Bloggen
hemligapappan.se blev snart en av de allra mest lästa i Sverige. Dess
berättelser – med en blandning av lågmäld humor och oreserverad
pappakärlek som saknar föregångare – är bakgrunden till denna

bok.Andreas Ekström har skrivit en samling känslostarka texter om



sina första stapplande steg i livet som pappa. Inga goda råd. Inga
som helst tips. Utan bara en pappa som ömsom häpet lycklig, ömsom
grubblande vemodig letar sig fram för att bli bäst i världen på att

vara pappa till en alldeles ny liten människa.”En alldeles
oemotståndlig liten bok.” Arbetarbladet”Elegant berättade

mikronoveller … Flyhänt humor, utlämnande kärlek.” Dagens
Nyheter”En av landets mest begåvade yngre skribenter.” Expressen
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