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Sofies nye verden Larz Thielemann Hent PDF Forlaget skriver: Sofies nye verden – fra grøntsag til
gymnastikpige er historien om den hjerneskadede Sofie og forældrenes lange kamp for at give hende en

værdig tilværelse. Den giver samtidig et håb til alle forældre, der har børn med særlige behov ved at anvise
veje til hjælp og muligheder.

Efter næsten fire års ørkenvandring i det danske sundhedssystem begynder de selv at hjemmetræne hende.
Her får de bevidstheden om Sofies evner og styrker samt viden og værktøjer til aktivt at hjælpe deres syge

datter. Det er fortællingen om håb, kamp og sejre.
Sofies nye verden handler også om alle de børn, der af den ene eller anden grund har fået en skæv start på
livet. Om de mange familier, der driver rundt på et hav af uvidenhed og misforståelser, men som nægter at
give op og ihærdigt insisterer på at finde værktøjer og viden, der kan hjælpe deres barn videre i livet. Det er
med andre ord en fortælling om et dybt engageret forældrepar, hvis forhold gik i stykker, da drømmen om den

perfekte familie brast, men genfandt hinanden i et målrettet arbejdsfællesskab: at give Sofie et så
meningsfyldt liv som overhovedet muligt.
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for at give hende en værdig tilværelse. Den giver samtidig et håb til
alle forældre, der har børn med særlige behov ved at anvise veje til

hjælp og muligheder.
Efter næsten fire års ørkenvandring i det danske sundhedssystem

begynder de selv at hjemmetræne hende. Her får de bevidstheden om
Sofies evner og styrker samt viden og værktøjer til aktivt at hjælpe

deres syge datter. Det er fortællingen om håb, kamp og sejre.
Sofies nye verden handler også om alle de børn, der af den ene eller
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der driver rundt på et hav af uvidenhed og misforståelser, men som
nægter at give op og ihærdigt insisterer på at finde værktøjer og

viden, der kan hjælpe deres barn videre i livet. Det er med andre ord
en fortælling om et dybt engageret forældrepar, hvis forhold gik i
stykker, da drømmen om den perfekte familie brast, men genfandt

hinanden i et målrettet arbejdsfællesskab: at give Sofie et så
meningsfyldt liv som overhovedet muligt.
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