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Når sorgen rammer Birger Møller Hent PDF Når Mor eller Far bliver ramt af alvorlig sygdom, går det ofte ud
over familiens yngste medlemmer, der hurtigt fornemmer, at der er noget galt, selvom de ikke er blevet

indviet i den fulde sandhed. "Når sorgen rammer" er beretningen om Kamilla på fem år, der sammen med sin
dukke Fie gennemlever en tid, der er præget af morens sygdom og død. Bogen sætter fokus på den ensomhed,
de yngste børn kan opleve, når deres nærmeste voksne ikke taler med dem om den virkelighed, de lever i.

Birger Møller (f. 1941) er en dansk læge og forfatter. Han er født og opvokset i Fredericia, har læst medicin i
Aarhus og var i 25 år overlæge på Odense Universitetshospital. Da han gik på pension fik han tid til at skrive
bøger, og han har blandt andet udgivet en række erindringsbøger samt flere børne- og ungdomsbøger, som

han har skrevet i samarbejde med sin søn, Andreas Møller.
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