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ting som oftest rammer børn. Skrevet i børnehøjde og til deres forældre. For hvad betyder det lige, når lægen
diagnoser ens barn til at have falsk strubehoste? Og når man på vej ud af venteværelset bliver hevet i armen

og spurgt: Hvorfor hedder det falsk strubehoste? Er den da ikke ægte? Eller hvad er lussingesyge eller
kyssesyge? Og hvorfor er blå mærker ikke altid blå? Og hvordan er det lige symptomerne for mæslinger og

skoldkopper er forskellige? For nu kommer ens barn med en krop fyldt med røde prikker! Bogen er skrevet på
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