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Å få vite at mamma har kreft kan være en skremmende opplevelse for barn. Gutten i denne historien lurer på
om det er hans skyld at moren har fått kreft.
Boken legger til rette for samtaler rundt temaet og oppmuntrer foreldre til å være åpne og tydelige med barna
når en av foreldrene får kreftdiagnose. Boken har råd og veiledning for voksne.
Bare 13 dager gammel ble Markus operert for kreft. En tilfeldighet gjorde at legene oppdaget kreften så tidlig.
Tiffany Erulkeroglu dro rett til legen da sønnen hennes tegnet en tegning av seg selv med en sort flekk i
pannen. Det kan ha reddet livet hans. Hanne (40) mistet sønnen i kreft: - Han hadde så mye kjærlighet å gi. Da
Jakob på ti år forstod at han kom til å dø, dro han til klassen sin for å.
"Hvorfor må jeg ha kreft?" Det er lysegrønn vår en lørdag i 2012, og Frida (nå 48), født Jofridur Anna
Jonsdottir, er i hjemlandet Island hun elsker. P å Askøy utenfor Bergen bor en familie på fire. Nå har de
hverandre. Men de vet ikke hvor lenge. Mamma Camilla har uhelbredelig kreft. En gang vil. Sarah Waltons
fire år gamle datter Ellie gikk bort i januar. Da hadde hun kjempet mot kreft nesten hele livet sitt. Forrige uke
måtte Sarah hente. Strålebehandling, også kalt høyenergetisk røntgenstråling, gjør at kreftceller enten dør eller
slutter å dele seg.
Målet er å gi en stråledose som rammer. SISTE HÅP: Uhelbredelig kreftsyke Kira Brown Augdal (8) dro
søndag morgen til Mexico for å få behandling der. Mamma og pappa Jennifer og Trond trosser. Symptomer på

og årsaker til brystkreft. Få informasjon om undersøkelse, mammografi, diagnose og hvordan brystkreft
behandles. Arvelig brystkreft. Jeg heter Nina og er mammaen til Jessica 16/12-2008 og Benjamin
19/5-2011.Er separert fra pappaen til barna. Tidligere har jeg spilt ishockey i veldig mange år,nå.

