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Hvert år fødes omkring 4.600 børn før termin i Danmark - et tal, der er stigende. Fælles for børnene er, at de
kommer til verden på en uventet og anderledes måde, og at der bag hvert eneste for tidligt født barn, befinder

sig et forældrepar - og en mor i livskrise.

Amerikanske undersøgelser viser, at mindst 35 % af mødre til for tidligt fødte børn lider af posttraumatisk
stress efter fødslen og opholdet på en neonatalafdeling.

I bogen beretter 6 mødre og en enkelt far ærligt om, dengang deres børn kom til verden, og hvordan de har
klaret sig igennem. Heriblandt tvillingemoren Christina, journalist og forfatter Camilla Lindemann og

brandmanager Mette Holbæk. Men også præsten, psykologen, familievejlederen Lola Jensen og
sundhedsplejerske Sigrid Riise giver konkrete råd til mødre - og fædre - om livet med et lillebitte menneske.

Om hvordan man takler sorgen, angsten og hverdagen. Og om, hvordan man kommer styrket videre.
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