
Forældrebogen - sådan!
Hent bøger PDF

Geoff Tibballs

Forældrebogen - sådan! Geoff Tibballs Hent PDF Forlaget skriver: Hvis du ikke kender forskellen mellem
WiFi og HiFi, mellem Blackberry og Burberry, mellem Bluetooth og Harald Blåtand og mellem JPEG og et

fingerpeg, så velkommen i klubben.

Tips or tricks om Internet Google, Facebook, SMS, e-mail, GPS, iPod, eBay, video, online booking og meget
mere.

Er du hylet ud af den over din daglige kamp med himstregimser og dippedutter, der ikke ville genere et
femårs barn? Eller undgår du caféer, fordi du ikke aner, om du ville foretrække en ´Frappuccino´ eller en

´Caffé Americano´? Slut med panikken: Denne bog kommer dig til undsætning.

Med hjælp fra Forældrebogen - Sådan! - i et praktisk format, der ikke kan downloades - kommer du til at
svæve lige gennem al postyret og virakken, surfe lystigt på det der Internet-halløj, blive superbruger af eBay,

redde verden fra truslen fra global opvarmning, programmere din vaskemaskine og din dvd-afspiller,
konversere med lokale unge på deres eget sprog og - det allermest imponerende af det hele - lære, hvordan du

kommer igennem til et rigtigt menneske i den anden ende af en telefonhjælpelinje.

Denne instruktionsbog er fuld af tør humor, men også masser af praktiske råd, og den hjælper dig til at bevare
din værdighed, når du står ansigt til ansigt med de mange forhindringer, som har rottet sig sammen.
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