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"Det här är en bok att känna igen sig i, att trösta sig med, att bli
peppad av, att bli arg av, att prata om, att ge bort till alla nyblivna

mammor." - Carola Forslund, Bibliotekstjänst  "De rasar mot normer,
de är befriande öppenhjärtiga och förlösande uppkäftiga och framför
allt berättar de sina egna historier. Historier om tillkortakommande,
skam och sorg, men också historier med en enorm kraft och glädje.
De är inte längre ensamma om sina "oheliga" erfarenheter och
känslor, och det behöver vi som läsare inte heller vara." - Ella

Andrén, Dagens bok 

Det heliga jävla moderskapet är en brutal och modig samling
skamlösa berättelser om graviditeter och förlossningar, amning och
flaskmatning, kroppsskador och själasår. Om verkligheten bakom

den perfekta Instagrambilden och om det eviga, förbannade
dömandet av morsor.

   Med dessa texter vill vi få dig att glömma den där härliga mamman
som alltid är så himla glad och självuppoffrande och klämmer ut ett



barn med ett leende på läpparna, medan byxorna i vanlig storlek är
på redan en kvart efter förlossningen. Hon är en chimär, ett ideal som
orimliga normer har skapat men som få, väldigt få, orkar leva upp

till.

Är det inte dags att det heliga jävla moderskapet, och alla
förväntningar på det, ändrar riktning? Är det inte dags för oss att få
vara världens bästa morsor men på våra egna villkor? Jo, det är fan

dags. Nu.

Håll i er, för här kommer vi - och vi kommer aldrig mera skämmas!

Efterord av Stina Wollter

"Självklart föll jag pladask redan vid den underbara titeln. Hejdå alla
himla normer och förväntningar. Vi duger som vi är, vi gör så gott vi

kan." - Teresa Tingbrand, Ett päron till morsa

"Det finns en mängd böcker om att bli/vara förälder. Och jag har läst
många. "Det heliga jävla moderskapet" skiljer sig åt. För det är en så
ärlig samling berättelser om graviditeter, förlossningar, amning och
flaskmatning, kroppsskador, sorg och det förbannade dömandet av
morsor! Och också om vilka otroliga omställningar moderskapet

medför i livet - vilka man kanske inte alltid är beredd på." - Annika
Leone, tidningen Mama

"Jag har läst den från pärm till pärm flera gånger redan. Jag har
skrattat å gråtit men framför allt känns det som att de som skrivit
boken förstår MIG och vad jag går igenom, inte bara kapitlet som

handlar om förlossningsdepression utan ALLA kapitel har berört mig
på olika sätt. Det kanske låter dumt men det känns som författarna
blev mina vänner i nöden. Min tillvaro har börjat ljusna rejält för jag
känner mig inte ensam längre och det är lättare att ta emot hjälpen nu

när jag vet att jag inte är ensam." - anonym på familjeliv
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