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De unge mødre Michael Klint Hent PDF De unge mødre er blevet et fænomen og en provokation. De har
opnået en kultstatus, vil nogen sige. Andre mener, at det bare er for dumt at få børn, når man er teenager.
Hermed er fronterne trukket op, og hovedpersonerne selv bekræfter, at det både er smukt og rørende, men
også dramatisk og hårdt at blive mor i en meget ung alder i dagens Danmark. Den populære tv-serie har

allerede fascineret og fastholdt seerne gennem en årrække. Men der er overraskende meget mere i denne bog
med udvalgte historier, der bygger på nye interviews, sat i perspektiv af en af Danmarks bedste journalister.
For første gang går en bog bag om fænomenet og fortæller tre af de unge mødres samlede historie. Fokus er

på deres dilemmaer, kriser, glæder og sorger, drømme og nederlag. Samt på den offentlige reaktion og
diskussionen om, hvornår man skal få børn, og hvordan man passer dem. Nadja Kaagh, Sabrina Larsen og
Hannah Ginic fortæller om deres kamp for deres børn, om deres stræben efter anerkendelse, om forholdet til
forældrene, kæresterne og en omverden, der i mange tilfælde ikke kun bliver fascineret af dem, men også
fordømmer dem som outsidere. Om forfatteren: Michael Klint (født 1958) er kendt for sin afdækkende og
medrivende journalistik. I en årrække har han tilrettelagt mere end 50 dokumentar-udsendelser til TV2 og

DR. Flere af dem er prisbelønnede (to gange med Cavling-prisen). Han har tidligere skrevet den
dokumentariske krimi Hævet over mistanke.

 

De unge mødre er blevet et fænomen og en provokation. De har
opnået en kultstatus, vil nogen sige. Andre mener, at det bare er for
dumt at få børn, når man er teenager. Hermed er fronterne trukket
op, og hovedpersonerne selv bekræfter, at det både er smukt og
rørende, men også dramatisk og hårdt at blive mor i en meget ung

alder i dagens Danmark. Den populære tv-serie har allerede
fascineret og fastholdt seerne gennem en årrække. Men der er

overraskende meget mere i denne bog med udvalgte historier, der
bygger på nye interviews, sat i perspektiv af en af Danmarks bedste
journalister. For første gang går en bog bag om fænomenet og

fortæller tre af de unge mødres samlede historie. Fokus er på deres



dilemmaer, kriser, glæder og sorger, drømme og nederlag. Samt på
den offentlige reaktion og diskussionen om, hvornår man skal få

børn, og hvordan man passer dem. Nadja Kaagh, Sabrina Larsen og
Hannah Ginic fortæller om deres kamp for deres børn, om deres

stræben efter anerkendelse, om forholdet til forældrene, kæresterne
og en omverden, der i mange tilfælde ikke kun bliver fascineret af
dem, men også fordømmer dem som outsidere. Om forfatteren:

Michael Klint (født 1958) er kendt for sin afdækkende og
medrivende journalistik. I en årrække har han tilrettelagt mere end

50 dokumentar-udsendelser til TV2 og DR. Flere af dem er
prisbelønnede (to gange med Cavling-prisen). Han har tidligere

skrevet den dokumentariske krimi Hævet over mistanke.
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