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sjælden hjerneskade. Da han var helt lille, udviklede han sig som andre børn, omend langsomt. Da han var

omkring syv år, begyndte han at miste færdigheder, og nu kan han kun kommunikere med lyde og
kropssprog.

Kim udstråler glæde ved livet, men det kan være svært at vide præcis, hvad gemmer der sig bag hans smukke
blå øjne.

Der har undervejs været mange sorger og bekymringer - og utrolig mange glæder og unikke oplevelser.
Familiens fokus har gennem årene været at bevare glæden i udfordringerne, og efterhånden er smerten blevet

ændret til et dybere og mere meningsfyldt liv - alt dette handler bogen om.

Det er mit håb, at den kan hjælpe eller inspirere andre i en lignende situation. Eller måske blot give
interesserede et indblik i den verden, min familie og jeg befinder os i - fordi Kim er en del af vores liv.
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