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Min usynlige søn Esben Kj\u00e6r Hent PDF "Min Usynlige Søn" er en bog om at leve med sine døde. De
går nemlig ikke væk. Som den nyeste sorgforskning viser, er sorg med os resten af livet. Bogen beskriver
Esben Kjærs erkendelsesrejse gennem sorgen, efter at han mistede sin syvårige søn Sebastian. Men den er
samtidig fyldt med research og interviews med eksperter og andre, som breder perspektivet ud. Sorg er ikke
noget, vi skal kureres for, skriver Esben Kjær - sorg er en kæmpe kraft, en livslang transformation af, hvem vi
er som mennesker. Bogen hjælper med at svare på det måske vigtigste spørgsmål for nuværende og
kommende efterladte: "Hvem vil jeg være, når sorgen rammer mig?" For det gør den. Esben Kjær er forfatter
og journalist, han er gift og far til tre børn – to på jorden og ét i himmelen.
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