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· Har du oplevet at stå over for et menneske i sorg og ikke vide, hvad du skulle sige?

· Bliver det akavet og pinligt, når I er sammen?

· Er du bange for at såre og gøre ondt værre?

· Føler du måske ligefrem, at du svigter en, du holder af, fordi du ikke ved, hvordan du kan hjælpe?

DUS MED DØDEN er en bog om at stå ved siden af en, der har mistet. Det kan være svært, men det kan
heldigvis også blive nemmere. Bogen ruster dig til at føle dig bedre tilpas, når du møder en, der er i sorg – og
at gøre dem bedre tilpas i dit selskab. Så lad os komme af med tavsheden, akavetheden og flosklerne og gøre

det hele lidt mindre farligt at gå til.

”Næsten alle de hundredvis af efterladte, jeg har talt med, siger, at omverdenen svigter massivt ved ikke at
være der i den efterladtes sorg. Men nu kan den sørgendes slægt, venner, chefer og kollegaer ikke længere
bruge ’jamen jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre’ som undskyldning. De kan læse denne bog. For så ved de

præcis, hvad de skal gøre – og hvorfor.”
- Esben Kjær, foredragsholder og forfatter til "Min usynlige søn – Kunsten at leve med sine døde resten af

livet"
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