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Det ser sådan ud, når man konsulterer de fleste bøger, blogs og foredrag om den søde ventetid. Men hvad gør
man så, når man virkelig hader det? Det skriver en af Danmarks mest populære tv-værter Sofie Linde åbent

og ikke mindst humoristisk om i FÅRKING GRAVID - en fremmed flytter ind.

FÅRKING GRAVID giver med humor og indsigt en anderledes fortælling til gravide kvinder og de folk, der
omgiver den. Det er ikke en graviditetsbog i gængs forstand, men snarere en fortælling om de

livsforandringer, der følger med, når man som kvinde bliver gravid, stifter familie og skifter bane i livet.
Omdrejningspunktet er Sofie Lindes ærlige, lattervækkende og nogle gange tåkrummende pinlige

dagbogsnotater fra et liv med stor mave.

FÅRKING GRAVID er en sjov fortælling om glæde sig til at blive mor, men at hade den graviditet, der følger
med - og at turde sige det højt. Bogen er gennemillustreret med Sofie Lindes egne, sjove billeder fra

Instagram fra sin graviditet.
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