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Klik her, Thomas! Chris Duwe Hent PDF Forlaget skriver: Porno har aldrig været så tilgængelig som nu.
Derfor er det vigtigt at hjælpe vores børn til at træffe gode valg uden at fordømme deres interesse for sund

seksualitet.

I bogens første del møder vi Thomas, som er blevet inviteret til at se en underlig film på nettet. Skal han blive
på chatten sammen med de seje drenge? Thomas må træffe et vigtigt valg.

Denne første del kan forældre læse højt sammen med deres børn, og kan danne grundlag for en god samtale
med børnene om et tema, som de før eller siden får brug for at tage stilling til.

Bagerst i bogen er afsnittet »Kære mor og far«, som handler om, hvordan forældre kan beskytte og udruste
deres børn i mødet med porno på nettet. Hovedmålgruppen er forældre med skolebørn, men bogen kan også

bruges af andre, som arbejder med børn.

Bogen er skrevet af to fædre, Chris Duwe og Alexis Lundh
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