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Tommys hus i himlen Lise Lotte Aabrink Hent PDF Forlaget skriver: En ganske almindelig familie rammes
hårdt af skæbnen, da familiens ældste barn bliver dræbt ved en trafikulykke få dage før hans 16 års

fødselsdag.
Bogen beskriver på nært hold, hvordan familien og omgivelserne reagerer på den tragiske ulykke. De små

søskende har fået hver deres afsnit i bogen - beregnet til højtlæsning 4-9 år samt selvlæsning 10-16 år. Bogen
er illustreret med breve, tegninger og billeder fra de 5 lange år der gik, før familien fandt livsglæden og

kærligheden igen.

»Bogen er meget konstruktiv, fordi den tager fat på sorgbearbejdelsen hos både forældre og søskende - og kan
derfor bruges som familiebog. Bogen er ubærlig at læse, men det er forfatteren og hendes familie, som har
oplevet det ubærlige, og måske kunne vi andre bære at læse den og lære lidt om livets sværeste og mørkeste

sider.«
- BT.

»Langsomt kommer solen igen til at skinne på den lille familie, og man sidder tilbage med glæden over, at de
klarede sig igennem. Det er en bog, som alle skoler bør eje. Bogen lægger hele vejen op til debat - både med

vore nærmeste og i professionelt regi. En vedkommende og smuk bogen om livet og døden.«
- Foreningen for Trafikofre.
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