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40 uger inden Cana Buttenschøn Hent PDF De to streger er ikke til at tage fejl af: Du er gravid! Stort tillykke!
Nu venter en helt særlig tid, hvor du og din krop skal skabe og bære et nyt menneske. Din baby.

I '40 uger inden' kan du læse alt det, du i virkeligheden skal vide om din graviditet - uden nogen tabuer. Som
både jordemoder og mor tager Cana Buttenschøn dig ved hånden og fører dig trygt gennem graviditetens 40

uger med alt, hvad de indebærer på godt og ondt. Du vil med stor sandsynlighed opleve både glæder,
bekymringer, humørsvingninger og kropslige forandringer du aldrig havde regnet med. Alt sammen imens du

langsomt modnes - sammen med din baby - til jeres nye tilværelse.

Cana Buttenschøn er mor til to, blogger, jordemoder og forfatter til bestselleren '40 uger efter' om livet som
nybagt mor.
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