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Alene du Malene Gruve Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en personlig fortælling om et liv med anoreksi
og angst - fortalt i ord og billeder. I hele sin ungdom led Malene Gruve af anoreksi, og denne bog indeholder
hendes refleksioner over de valg og fravalg, der var knyttet til anoreksien og ikke mindst den angst, der lå

som en ufravigelig grundtone i livet. I løbet af sommeren 2015 skrev og malede Malene minder frem og endte
med at kunne forstå barnet og den unge pige, hun var engang, og gradvist under processen så hun mindernes

indhold i en form for klarere lys.Bogen henvender sig til unge mennesker, forældre og bedsteforældre,
pædagoger og lærere samt sundhedspersonale, psykologer, psykiatere og andre med interesse for barnets
udvikling og barndommens betydning for voksenlivet. Der er tilknyttet en webside til bogen, hvor du kan

høre bogens digte med musikalsk ledsagelse, se billeder fra bogen og meget mere.
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