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Skal jeg fortælle dig om depression? Christopher Dowrick Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog kan du
møde Julie - en voksen kvinde, der af og til bliver deprimeret. Julie fortæller om, hvordan det er at have en

depression set med hendes øjne.

Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre atforstå de udfordringer, der følger, når man lider af depression.
Julie beskriver bl.a.:

forskellen på at være ked af det og deprimeret
hvordan hun tænker og føler, når hun har en depression

hvorfor hun ind imellem bliver deprimeret
hvad hun selv, hendes børn og andre mennesker omkring hende kan gøre i de perioder, hun er deprimeret.

Denne flot illustrerede bog er en ideel introduktion til depression til børn og unge fra syv år samt til forældre,
venner, lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn og andre pårørende til personer med depression.

Bogen kan også bruges som et godt udgangspunkt for en diskussion i klassen.

"En vigtig bog for pårørende til depressionsramte, som jo kan mærke at noget er galt, men ikke kan forstå
det."

- Poul Videbech,professor, overlæge, dr.med., Psykiatrisk Center Glostrup
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