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Du er ikke alene er en unik samling noveller til børn i alderen 8 - 12 år skrevet af nogle af landets mest
elskede børnebogsforfattere for at sætte fokus på børn, der lever med alvorligt syge forældre/søskende - eller

som har mistet en far, mor, søster eller bror.

Historierne er både rørende, eftertænksomme og humoristiske. De tager nænsomt barnelæseren ved hånden og
fører ham/hende på en rejse ind i refleksioner over liv og død, håb og sorg. Hver enkelt historie stiller på sin

egen blide måde væsentlige spørgsmål om vores forhold til tilværelsen og det at miste nære
familiemedlemmer. Spørgsmål som barnet kan besvare alene eller i fællesskab med en voksen medlæser.

Du er ikke alene indgår i kampagnen Giv Håb som har til formål at øge kendskabet til Børn, Unge & Sorg og
sikre Børn, Unge & Sorgs økonomi på længere sigt. Hvert år mister eller lever 140.000 danske børn og unge
med alvorligt syge forældre eller søskende. Børn, Unge & Sorg tilbyder bl.a. gratis psykologisk rådgivning til

målgruppen.
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