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BESKRIVNING

Baby blues är historien om Sarah och Karl som träffas, blir kära och får en son. De är drygt trettio, har bra
jobb, älskar varandra och ser fram emot att bli föräldrar, ändå blir omställningen till småbarnsfamilj
kaosartad. Baby blues har sedan den kom ut år 2000 blivit något av en klassiker för nyblivna föräldrar.
Den blev en framgång hos läsare och kritiker i Sverige och även i Tyskland. Baby blues ingår i en trilogi
som fortsätter med "En ska bort" (2006) och den avslutande delen "Älskling" (2009). Sagt om Baby blues:
"I slutänden finns bara två böcker som varit alldeles omöjliga att leva utan: Pia Hintzes Baby blues och
den nya En ska bort. De är så bra att alla borde läsa dem på föräldrakurserna." Aftonbladet"På ytan är Baby
blues bara en väldigt rolig roman om att få barn. På djupet har Pia Hintzeåstadkommit en seriös skildring
av efter-förlossning-depression och en larmrapport om samtida livsideal som inte är barnvänliga."
Amelia"Bör framför allt vara obligatorisk läsning för blivande och nyblivna pappor." Expressen"Pia
Hintzes bok träffar mitt i prick i den nyblivna familjens, och främst då mammans, värld av lika delar glädje
och vånda." Freja, P1"En stark debut. Berättelsen har ett driv som gör att man slukar boken."Upsala Nya
Tidning"Roligt och insiktsfullt om den mest omvälvande tiden i livet." Föräldrar och barn
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

The baby blues - BabyCentre UK

Baby Blues Tattoos - 1808 Cortez Rd W, Bradenton, Florida 34207 - Rated 4.8 based on 121 Reviews
"Bobby is a great talent! Did my ribcage/side piece of...

Baby Blues - Wikipedia

Baby blues är ett tillstånd av nedstämdhet, oro, lättretlighet, frustration, ofta stora humörsvängningar och
utmattande trötthet.

Depression i samband med att du får barn - 1177 Vårdguiden

Baby Blues is an American comic strip created and produced by Rick Kirkman and Jerry Scott since
January 7, 1990. Distributed by King Features Syndicate ...
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BABY BLUES

https://www.bo-fi.club/?p=BABY%20BLUES&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BABY%20BLUES&ln=se
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