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Rikke er i midten af 40´erne, enlig mor til en lille datter og med et stort,

 

ansvarsfuldt job som direktør. Hendes liv bliver fra den ene dag til den

 

anden vendt på hovedet, da hun opdager en kræftknude i sit bryst.

 

Hun indser hurtigt, at hun ikke kan klare det alene, og samler en gruppe

 

kvinder omkring sig, som bliver hendes uundværlige støtter gennem hele

 

sygdoms- og behandlingsforløbet. Med vagtplaner og skiftehold sørger

 

Rikkes cancer-klan for, at hun og hendes datter ikke på noget tidspunkt

 

står alene.

 

Never walk alone er deres motto, som

 

Rikkes læger og sygeplejersker bakker op om.

 

Med Rikkes nu veloverståede sygdomsforløb

 

som den røde tråd - suppleret

 

af interviews med sygeplejersker, læger,

 



terapeuter og klanmedlemmer - giver

 

bogen et ærligt og inspirerende indblik i,

 

hvordan man med fælles hjælp kan holde

 

fast i livet og hverdagen, når man bliver

 

ramt af en livstruende sygdom eller livskrise.
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