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En indre rejse gennem sorgens faser - kamp, fortvivlelse og til sidst accept. I smukke og dramatiske billeder
genfortæller Peter Madsen historien om en mors kamp mod døden for ikke at miste sit syge barn. 

Hun er parat til at ofre alt, men når til sidst frem til at måtte acceptere sin skæbne.

Bogen er en visuel fortolkning af H.C. Andersens "Historien om en moder", som digteren skrev i 1847.
Fortællingen er kort, men stikker dybt, og i Peter Madsens stærke streg bliver historien foldet ud på mest

hjertegribende vis.

Peter Madsen er prisbelønnet forfatter og tegner. Han står bag klassikere som "Menneskesønnen", "Historien
om Job", "Signes Jul", "Rejsen til Jerusalem" og den berømte tegneserie "Valhalla" om de nordiske guder.
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