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Mor Tine Skovm\u00f8ller Hent PDF Hvordan forbereder man sig på at blive mor? – På det følelsesmæssige
kraniebrud, man kommer hjem fra hospitalet med? – På at det lille menneske, som kommer ud af kroppen,
aldrig helt forlader den? De færreste handlinger er ledsaget af så mange normer og polerede historier som at
blive mor. Denne bog er en hudløs beretning om, hvordan det også er at få et barn – om de grimme og de
uventede følelser, som kun få tør sige højt, men som mange vil kunne genkende. Usminket og med humor
introduceres læseren til mødregruppens bittersøde mikrokosmos, kvindens iboende labrador og skammen

over ikke at trives med kærlighed i metermål. ”Befriende, klogt og ærligt skrevet. En vigtig bog om, hvad det
vil sige at blive mor, når man også gerne stadig vil være andet end mor. Om hvor svært det er at sige farvel til
sit gamle liv og finde sig til rette i det nye – og måske et bud på, hvordan man bygger bro mellem de to. Et

vigtigt indspark til en ofte alt for rosenrød debat om moderskabet og alle dets (u)lyksaligheder. Gid jeg havde
læst Tines bog, lige da jeg var blevet mor.” - Leila Stockmarr, ph.d. og skribent for bl.a. Politiken og

Information.
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