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15 pårørende, som beskriver deres tanker, erfaringer og oplevelser fra livet med en parkinsonramt ægtefælle
eller forælder. Det handler blandt andet om at håndtere at få diagnosen, at skabe en god hverdag på trods af
sygdommen, og at tackle og overleve de kriser, som man ikke kan undgå at blive kastet ud i. Men dette er
ikke en selvhjælpsbog i traditionel forstand. I stedet for at give råd og anvisninger oppefra og ned, fortæller
bidragsyderne hver deres historie til læseren som ligesindede – til inspiration og eftertanke om vores fælles
vilkår. Med stor åbenhed fortælles om de gode og de hårde dage, om de store udfordringer og om de svære

følelser. Vi har alle en historie at fortælle, og vi kan alle lære af hinandens historier.
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