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Skal jeg fortælle dig om epilepsi? Kate Lambert Hent PDF Forlaget skriver: I denne bog kan du møde Eva -
en pige, der har epilepsi. Sammen med to af sine venner fortæller Eva om de tre mest almindelige former for

epilepsi, og hvordan det er at leve med sygdommen set med deres øjne.

Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå deudfordringer, der følger, når man har epilepsi.

Eva og hendes venner beskriver bl.a.:

· hvordan det føles at have epilepsi

· hvordan det kan behandles

· hvordan et epileptisk anfald kan se ud, og hvad man kan gøre, hvis man ser det

· hvordan kammerater, forældre, lærere og pædagoger kan hjælpe dem med de udfordringer, der
følger med at have epilepsi bådehjemme og i skolen.

Denne flot illustrerede bog er en ideel introduktion til epilepsi til børn og unge i alderen syv år og opefter
samt til forældre, venner, lærere og andre fagfolk, der arbejder med børn med epilepsi. Bogen kan også

bruges som et godt udgangspunkt for en diskussion i klassen.
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