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E

n jeg kendte engang er den første bog på dansk om
Alzheimer, skrevet af en, som selv har fået diagnosen. En unik og
gribende beretning inde fra en verden, som vi ellers kun kender
udefra.
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om 58-årig fik Wendy Mitchell konstateret Alzheimer. Med kort varsel blev hun tvunget til at tage afsked med den
person, hun hidtil havde været, og hun blev konfronteret med de størst tænkelige spørgsmål om eksistens og identitet:
Hvordan føles det langsomt at miste sig selv? Hvordan opretholder man en tæt relation til familien? Hvordan bliver man
som dement modtaget og opfattet på arbejdspladsen, i sundhedssystemet og i samfundet? Hvordan klare alle de daglige
situationer, og hvordan skabe sig de små, nødvendige sejre?

E

n jeg kendte engang rummer eminente beskrivelser af de utallige situationer, Wendy Mitchell kommer ud i og må
lære at håndtere, og man bliver som læser dybt grebet af den verden, hun åbner med så stor ærlighed og følsomhed.

B ogen henvender sig til alle, der har demens inde på livet – som direkte berørt, som pårørende eller som en del af
behandlingssystemet. Og til alle andre, som har lyst til at læse en gribende og vedkommende beretning om livet som
dement.

E

n jeg kendte engang udkom i England i begyndelsen af 2018 og blev omgående en Sunday Times bestseller. Den er
på vej til udgivelse i flere lande.
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