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Det bedste ved Eilenbergers nye bog er de korte sætninger og knaldgode råd, hun giver ind
imellem al den ofte alt for lange tekst, man finder i diverse bøger om tanker, overvejelser og
hips om børneopdragelse. Det er råd som:

* Tag dig tid til at se din datters favoritprogram på TV. Spørg hvorfor hun ser det.
* Udtryk fordomsfri nysgerrighed overfor din datters verden, så hun er tryg ved dig og ser dig
som en ressource.
* Lad din datter bestemme shoppingturen, så du får indtryk af hvilke modetrends der er
populære.
* Er der fysisk udfoldelse i hjemmet? Sidder du i sofaen, eller er du altid igang?
* Far er vigtig, fordi han kan fremme sin datters ambitioner.
* Far kan påvirke hendes syn på kønsroller.
* Han kan lege lidt vildere lege med sin spæde datter.

Sådanne gode råd er der masser af. Og det er til at overskue. Meget af resten af bogen er
overvejelser, tanker og memoirer fra Mariannes egen barndom, og holdninger og analyser, og
hun vil i bedste mening give stoffet videre, så vi kan lære af det. Det er egentlig også godt nok.
Andres erfaringer og overvejelser kan vi godt bruge. Eilenbergers bog bør dog ikke læses i ét
hug men bør deles op over nogle uger, så man kan nå at fordøje og afprøve de opfordringer,
man støder på undervejs.

Det er nok lige overkill nok, når det på bagsiden hedder, at bogen giver dig et unikt indblik i din
datters liv og klæder både dig og hende på til alle de udfordringer, der venter forude. Til
gengæld vil vi så vende den om og sige, at følger man mange af rådene og opfordringerne i
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bog, så er der måske tid og med åbent sind også evne til at gå på opdagelser i datterens
verden.
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