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Når et menneske rammes af kræft, er det ikke blot kræftpatienten, der bliver ramt. Det er også de pårørende.
Sygdommen får en afgørende indflydelse på hele familien, og mens kræftpatienten kæmper for at komme
igennem et langvarigt behandlingsforløb, kæmper de pårørende for at støtte og hjælpe og skjule deres egen
sorg. Palle får konstateret cancer i 2012. Både Palle og hans kone Annette er med det samme klar over, at
chancen for at overleve er meget lille, men Palle nægter at give op, selv da han i de allermørkeste stunder

knap kan holde sig oprejst. Mens han sygner hen, tændes længslen efter at rejse, og Annette forsøger at give
ham de sidste oplevelser. Denne bog beskriver rejsen med og gennem canceren. Den handler om mod, både

den cancerramtes mod, men også den byrde og det mod, der skal til for at være pårørende.
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Når et menneske rammes af kræft, er det ikke blot kræftpatienten,
der bliver ramt. Det er også de pårørende. Sygdommen får en
afgørende indflydelse på hele familien, og mens kræftpatienten
kæmper for at komme igennem et langvarigt behandlingsforløb,
kæmper de pårørende for at støtte og hjælpe og skjule deres egen
sorg. Palle får konstateret cancer i 2012. Både Palle og hans kone
Annette er med det samme klar over, at chancen for at overleve er

meget lille, men Palle nægter at give op, selv da han i de
allermørkeste stunder knap kan holde sig oprejst. Mens han sygner
hen, tændes længslen efter at rejse, og Annette forsøger at give ham
de sidste oplevelser. Denne bog beskriver rejsen med og gennem
canceren. Den handler om mod, både den cancerramtes mod, men
også den byrde og det mod, der skal til for at være pårørende.
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