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Pigen med de tre mødre Sara Alfort Hent PDF Mød Marie. Hun er født af en indisk rugemor, men hendes
forældre er danske. Dette er den første, samlede fortælling om danske par, der rejser ud i verden for at lade

rugemødre føde deres børn. På baggrund af mere end et års research kommer journalist Sara Alfort helt tæt på
parret Mette og Kristian Kofoed, der finder en indisk rugemor, men som pludselig ikke kan komme hjem til
Danmark igen. Vi følger en dansk families historie med den californiske rugemor Tricia, som måske ikke
lever helt op til det, man forestiller sig om en rugemor. Og vi lærer de børn at kende, der er født af en

rugemor, og nu er blevet teenagere. Historien afdækker problematiske huller i loven i Danmark, hvor antallet
af rugebørn er langt større, end hidtil antaget. Vi sætter fokus på den globale rugemorindustri, de etiske

aspekter og de ganske almindelige danske par, for hvem en rugemor er den sidste mulighed for at få et barn.
Rugemoderskab er viklet ind i myter, mistro og misforståelser. De, der ved noget, vil ikke fortælle. De, der

har prøvet det, vil ikke stå frem. De, der arbejder med det, tør ikke tale eller taler måske ikke sandt.
Myndighederne er enten helt afvisende eller uhyre varsomme med at udtale sig. På baggrund af omfattende
research har Zetland undersøgt rugemorsindustrien øst og vest for Atlanten. Dette er historien om de kvinder,
der vælger at føde andres børn, om de danske barnløse, der rejser ud for at blive rugeforældre, og om deres

børn, der risikerer at komme i klemme. Dette er historien om pigen med de tre mødre.
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