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Psykisk sygdom i familien Movellas Hent PDF Denne bog rummer ti noveller, der alle handler om, hvordan
det er at leve i en hverdag, der er præget af psykisk sygdom. Historierne er skrevet af unge forfatterspirer og
giver dig et medrivende indblik i et liv fuld af vanskeligheder. Du kan blandt andet møde teenagepigen med
bipolar affektiv lidelse, der bor i Familien Fucked Up. Find ud af, hvordan livet er bag murene i det hvide hus
i Vanløse med en tvillingsøster, der har bulimi, en lillebror med ADHD, en mor, der lider af panikangst, og en
far, der er deprimeret igen og igen. Laura bruger meget mere energi end sine klassekammerater i løbet af en

skoledag, for der er så mange ting, hun skal tænke over. Hun lider af Asperger Syndrom, og deler i Frossen ild
sin historie med dig. Du kan også få svar på, hvordan det er, at være lille og have ansvaret for sin mor. At

skulle forsvare hende, når andre kalder hende for åndssvag, og altid frygte, at hun forsvinder.
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