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Denne bog er et forsøg på at fortælle om de følelser, frustrationer, fortvivlelse og sorg, der vælter ind over dig,
når dit barn pludselig dør. Ingen af os forældre skænker det en tanke, at vi kan miste vores børn.
Det er ikke en mulighed, for livet er for de små og de unge mennesker. Men når det sker – hvad gør man så?
Vi kan aldrig forberede os på det utænkelige. Men måske kan du ved at læse denne bog finde ud af noget om
dig selv. Uddrag af bogen Jeg erindrer de tredive sekunder – som jeg brugte til at samle mig, før jeg steg ud af
bilen – som meget lange. Jeg vidste, at alt det grimme og grusomme ville komme flyvende lige op i hovedet
på mig. Jeg var forberedt – men anede ikke på hvad. Jeg havde aftalt med Christian, at vi skulle mødes uden
for Riget, så jeg vidste, han havde set mig. Jeg vidste, han forventede, at han da ville kunne lægge det hele fra
sig, og så ville det hele blive nemmere at bære. Hans far ville være der til at lette trykket på hans skuldre. Nu
kunne han selv få læsset af og komme til at græde ud. Om forfatteren Peter Andreas Ployart Wetche, født i
1947, er læreruddannet og senere cand.mag. og ansat som vejleder på Center for Universitetspædagogikum på
SDU. Født lige uden for Jelling, hvor han boede frem til afslutningen af læreruddannelsen. Efter mange år i
Sønderjylland flyttede hele familien tilbage til barndommens land i begyndelsen af 2012.
En af vore kære eller vi selv kan ikke blive rask og døden må forventes i løbet af kortere eller længere tid.
Det kan en bog ikke klare. En dag kommer det.

