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Projekt Baby Julie Ugleholdt Hent PDF Forlaget skriver: Projekt Baby: Mine første år som uperfekt mor er en
personlig fortælling, der beskriver udfordringerne ved at blive gravid og mor i en tid, hvor sociale medier,

økologisk babytøj, og friamning sætter dagsordenen.   

Oven på en voldsom fødsel, en datter med kolik og en fødselsdepression gør den målrettede karrierekvinde
Julie op med den politiske korrekthed og forsøger at finde sin egen vej gennem moderskabet.   

Ønsket om at give vores børn den bedst mulige start på livet har udviklet sig til et våbenkapløb om at købe
og gøre det helt rigtige til og for de kære små. Alt andet end det det ypperste kan man som moder ikke være
bekendt. Men hvordan navigerer man i det, når både moder og barn har det svært og barslen ikke er badet i et

perfekt lyserødt skær?   

I bogen bliver der taget hul på aktuelle temaer som:   
- Adfærd og faldgrupper ved sociale medier   

- Forbrugskultur  
- Depression   

- Forventninger fra samfundet
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