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Hon försöker verkligen titta på siffrorna. Försöker att inte lyssna på
alla de små små ljuden som ingen annan hör. I hennes huvud är
volymen mycket högre än hos alla andra. Det vet hon. För ingen

annan hör nåt. De sitter ju oberörda. Som robotar. Hon kan inte vara
som dem, även om hon vill. Och hon vill inte att fröken ska bli arg

hela tiden.

Alice, 11 år, gillar inte att hon har ADHD, men hon förstår att det
finns fördelar. Detta är en bok om ADHD som även lyfter fram

styrkorna. Det är alltså coolt med ADHD.

Boken är tänkt som ett stöd för barn och deras föräldrar, samt lärare i
grundskolan.

Röster om boken:

"Livet med ADHD, precis som det är. En bra inblick i ADHD och
hur det är att vara förälder till ett barn med ADHD. En jättebra bok!"
/Bo Hejlskov Elvén Leg./auktoriserad psykolog/Clinical psychologist



"En jättebra bok. Kändes som den handlade om mig och min dotter
(fast jag är också som Alice). Inget konstigt med andra ord. Rock n

roll." / Caroline af Ugglas

"Man blir varm i hjärtat av denna fina lilla bok - både som
yrkesmänniska och som förälder. Mycket att känna igen sig i, även
om förstås alla barn med ADHD är olika. En bok som alla coola barn

med ADHD, deras anhöriga och de som möter barnen i skola,
fritidsverksamhet mf.l borde läsa." / Annika Brar, verksamhetschef
VO Autism & ADHD, Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns

Landsting

"Vilken fantastisk bok!
Den här boken kommer hjälpa många ... Tack för det du gör för min
dotter och alla andra i hennes situation." / Malin Sääf, speciallärare

"Boken är lätt att känna igen sig i, väcker mycket känslor både som
diagnostiserad och anhörig. En viktig bok som berör! Fungerar också
perfekt som diskussionsunderlag, kan se ungdomar i grupp arbete

kring boken." / Jessica Hjert Flod, psykolog

"Vilken toppenbok! Så nödvändig! En oerhört viktig bok som ger
aha-känslor och kunskaper till alla som möter, eller lever med

ADHD." / Pernilla Alm, författare och lärare

"Vilken viktig bok du har skrivit! Så behövd!" / Lotta Åhman,
Barnskötare

"Det här är en bra och viktig bok som borde finnas i alla grundskolor
för att öka förståelsen för ADHD." / Författaren Liz Wennberg

"En lika härlig som viktig bok om att vi med små medel, och genom
att tänka lite utanför ramarna, kan underlätta vardagen för barn och
ungdomar med ADHD, och faktiskt lära oss något själva också - för
det ÄR coolt att inte vara som alla andra." / Författaren Caroline

Säfstrand

"Att få ett inifrånperspektiv på de svårigheter ett barn med ADHD
kan möta, ger mer än alla informationsblad. Jag önskar att boken blir
läst av lärare och lärarstudenter, som i sin yrkesutövning möter barn
och ungdomar med ADHD. Om du öppnar ditt hjärta för dessa barns

utsatthet, kan du också lättare stå ut med det som kan vara
provocerande i mötet med dem." / Specialpedagog Katarina

Lindquist

"Läs boken som väcker nyfikenhet och hopp inom varje människa." /
Författaren Ebba Range



"Bli berörd och upplev livet från ADHD barnets perspektiv. Få en
inblick i hur det kan kännas och genom det förstå hur man kan

bemöta barnet på ett bra sätt. Om vi vuxna förstår och lär oss får vi
gladare barn med positiva känslor inom sig. Boken ger tankeställare
och tips hur vi vuxna kan tänka." / Skolsköterska Jenny Nordfors

"Det här är en viktig bokserie som verkligen kommer att kunna göra
skillnad för barn med olika former av bokstavsdiagnoser och för alla

de som finns i barnens omgivning. Jag vill rekommendera
berättelsen om Alice som ett alldeles utmärkt verktyg för att öppna
en diskussion med barn som fått diagnos. Den är även otroligt

värdefull för föräldrar och personal som arbetar med barn i skolan.
Igenkänningsfaktorn är hög för mig som mamma ...
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