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Dig og mig og vi tre Susie Haxthausen Hent PDF "Dig og mig og vi tre" er en håndbog om samliv og fødsel.
Bogen indeholder en række spørgsmål, som er værd at diskutere både for kommende forældre og for fagfolk,
som skal hjælpe den nye familie igennem den proces det er at gå fra tosomhed til svangerskab og videre til
fødslen frem til den nye start med baby. Den er desuden filmatiseret som en halvdokumentarisk film, der er

ment som et diskussionsoplæg snarere end en spillefilm

Susie Haxthausen, f. 1945, dansk forfatter, eventyrdigter og fortæller. Startede med at stå i lære som
filmklipper hos DR, men brød op pga dårlige arbejdsforhold og kastede sig ud i alskens eventyr - især inden
for kreative fag. I 1978 debuterede hun som forfatter på Forlaget Gyldendal med den semi-dokumentariske
"Dig og mig og vi tre" - om at blive en familie. Bogen blev også til en eksperimentalfilm. Siden er det blevet

til en række bøger og antologier.
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