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den højst ufrivillige psykologiske og eksistentielle rejse gennem sorgen, du brutalt er blevet sparket af sted
på. Den fjerner ikke sorgen – men forhåbentlig kan den hjælpe dig med at navigere bedre i den måske største
krise i dit liv. Bogen giver dig et sted at starte i din sorgproces og er med dig på hele rejsen. Fra det øjeblik,

din elskede bliver erklæret terminalt syg, over selve dødsøjeblikket, og videre til den efterfølgende
begravelse. Gennem de psykologiske og eksistentielle kriser, der uvægerligt kommer. Og hele vejen til,
hvordan du bedst bærer den døde med dig resten af dit eget liv. Døden afslutter et liv, ikke et forhold.

Journalist Esben Kjær mistede selv sin syvårige søn og har siden skrevet bøger, debatteret og holdt masser af
foredrag om sorg. Ud over at dele ud af sine egne erfaringer interviewer han en række af landets førende

eksperter og praktikere i forskellige aspekter af sorg – og bogen er fuld af deres indsigter.
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