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At opleve, at ens mor begynder at opføre sig helt anderledes end normalt, kan være forbundet med både sorg
og angst hos et barn. Hvad er forestilling, og hvad er virkelighed? Er det noget, man taler om, og i så fald,
hvem kan man snakke med? Kan jeg gøre noget? Det er spørgsmål, der rejses i Anaana qasusoorpoq.

Bogen indgår i en serie af samtalebøger om alvorlige, tabubelagte og svære emner.Temaet i Anaana
qasusoorpoq er psykisk sygdom hos en forælder - i denne bog er det moren, der bliver syg. Børn kan risikere

at blive ‘glemt’, når der er krise/sygdom i en familie.
Bogen henvender sig til grønlandske børn i alderen 5-7 år, og er baseret på den danske bog Mor er psykisk

syg af Anna Rosenbeck og Inger Thorman. Bearbejdet og omskrevet på grønlandsk af Amalia Lynge
Pedersen og illustreret på ny af Christian Fleischer Rex.
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