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En meddelelse Kirsten Mejlhede Krog Hent PDF ""Det kan godt tage lidt tid, før min far kommer." Katrine
bliver stående i døren og lader dem ikke komme ind. Hun trækker vejret dybt og tager mod til sig. "Er det

noget med min bror?" Betjentene ser forbavset på hinanden – og dernæst på hende. "Hvis han har lavet noget,
kan I godt sige det til mig." Katrine prøver at lyde helt rolig. "Jeg kan godt klare det." Betjentene ser

underligt på hende, som om de synes, det er synd for hende." Femtenårige Katrines liv ændrer sig totalt, da
hendes storesøster begår selvmord. Hele familien er i chok, og de aner ikke, hvordan de skal komme videre,
for hvordan skal man håndtere en sådan tragedie? Den danske forfatter Kirsten Mejlhede Krog (f. 1925) er
uddannet sygeplejerske med speciale i børnepsykiatri. Kirsten Mejlhede Krog har skrevet en lang række
børne- og ungdomsbøger, hvoraf mange sætter fokus på børn, der på den ene eller den anden måde har det

svært. På den måde hjælper Kirsten Melhede Krogs bøger med at bryde tabuer om for eksempel
spiseforstyrrelser, udviklingshæmmede børn, mobning og psykiske lidelser hos børn.

 

""Det kan godt tage lidt tid, før min far kommer." Katrine bliver
stående i døren og lader dem ikke komme ind. Hun trækker vejret
dybt og tager mod til sig. "Er det noget med min bror?" Betjentene
ser forbavset på hinanden – og dernæst på hende. "Hvis han har lavet
noget, kan I godt sige det til mig." Katrine prøver at lyde helt rolig.
"Jeg kan godt klare det." Betjentene ser underligt på hende, som om
de synes, det er synd for hende." Femtenårige Katrines liv ændrer sig
totalt, da hendes storesøster begår selvmord. Hele familien er i chok,
og de aner ikke, hvordan de skal komme videre, for hvordan skal
man håndtere en sådan tragedie? Den danske forfatter Kirsten

Mejlhede Krog (f. 1925) er uddannet sygeplejerske med speciale i
børnepsykiatri. Kirsten Mejlhede Krog har skrevet en lang række

børne- og ungdomsbøger, hvoraf mange sætter fokus på børn, der på
den ene eller den anden måde har det svært. På den måde hjælper
Kirsten Melhede Krogs bøger med at bryde tabuer om for eksempel



spiseforstyrrelser, udviklingshæmmede børn, mobning og psykiske
lidelser hos børn.
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