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Til sygdom os skiller Susan Binau Hent PDF Sygdom kan ramme os alle – og koste dyrt på andre fronter end
den helbredsmæssige. Alt for ofte ødelægger en alvorlig diagnose den kærlighed, der engang var nok.

For Susan og Alan Binau blev en alvorlig kræftsygdom for den ene til en alvorlig nedtur for den anden. Midt
i det kaos, sygdommen efterlod familien i, har de kæmpet en kamp for parforholdet, som de heldigvis endte

med at vinde.

Men for mange par bliver kampen for forholdet lige så sej som kampen mod sygdommen – også efter at en
raskmelding er indløbet. Og ikke alle par klarer sig igennem med forholdet intakt.

For Susan og Alan var kampen for forholdet den største overraskelse ved hele sygdomsforløbet – og det er et
billede, som mange andre sygdomsramte par nikker genkendende til.

Med Til sygdom os skiller har Susan og Alan skrevet den bog, de gerne selv ville have læst i de svære år.
Bogen tilbyder konkret hjælp og inspiration til de mange par, der har det svært, når den ene bliver ramt af

sygdom. Uanset om sygdommen hedder sclerose, kræft eller noget helt tredje.
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