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Scaricare online book Italiani O papai é pop Marcos
Piangers , Então, você vai ser pai. Você sabe que precisa
comprar uma casa maior. Tem que ter mais espaço pra
criança. Tem que ter mais um quarto no apartamento. Tem
que ter um berço novo, não pode ser aquele que a vizinha se
dispôs a emprestar. Então você sabe que tem que trocar de
carro, com seis airbags, no mínimo, ar-condicionado de
fábrica. O que o humorista Marcos Piangers descobriu ao ser
pai jovem é que essas preocupações não fazem diferença
nenhuma. O que vale mesmo não é pagar pela melhor creche,
se você é o último a buscar seus filhos. Não é comprar os
melhores brinquedos, porque as crianças gostam mesmo é
das brincadeiras que não custam nada. No fundo, o que
importa mesmo, como os textos divertidos e emocionantes de
Papai é Pop mostram, é você estar com seus filhos, não
pensando em outra coisa, mas estar lá. De verdade.
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