
Forord 

 

 

Når nogen spurgte mine forældre, hvad min lillesøster 

fejlede, svarede hun selv “Jeg har zebra på rejse” hun kunne 

nemlig ikke sige “Jeg har cerebral parese” Derfor bogens 

navn; ”Zebra på rejse”. Cerebral parese er noget i hjernen, 

der har fået en stor skade så det er lukket ned og dødt. I 

min lillesøsters tilfælde er det flere hjerneblødninger, der 

har givet skaden. Da jeg selv blev storebror til en 

handicappet lillesøster og havde regnet med at der kom sådan 

en lillesøster som mange af de andre fik, vidste jeg slet ikke 

hvordan det hele ville blive.  

 

     Jeg spurgte en lærer på børnebiblioteket hvad der 

fandtes af bøger om at være storebror eller storesøster til 

en mindre søskende med handicap, men fik at vide at der ikke 

rigtigt var nogle bøger fra søskende omkring min alder, til 

andre børn. Der var til gengæld mange voksenbøger til voksne 

om det.  Min mor har skrevet en voksenbog til andre voksne 

om hvordan det var at blive mor til en handicappet datter. 

Jeg har læst den og også læst nogle af de andre, men de er 

skrevet i voksensprog til andre voksne, så indimellem fattede 

jeg ikke en dyt. Derfor gik jeg i gang med min egen bog. 

 



     Jeg vil gerne have den fortæller andre søskende og 

forældre om os, hvordan det var for mig at der kom en 

lillesøster der fejlede rigtig mange ting, hvad jeg kunne gå og 

være bange for, men som det ikke kunne betale sig at være 

bekymret for, fordi jeg alligevel ikke rigtig kunne gøre noget 

ved det. Jeg vil også gerne have, at den fortæller hvad jeg 

gjorde der hjalp mig, og hvad jeg gjorde der ikke hjalp en 

pind. Jeg gjorde også nogle ting der både hjalp mine forældre 

og også forskellige ting der hjalp min lillesøster, som jeg godt 

vil fortælle om. 

 

     Til sidst holdt jeg op med at være lige så nervøs for 

hvordan det ville gå med hende og os. Det går meget bedre 

med min lillesøster i dag, og vi har det virkelig dejligt og godt 

sammen.  

 

     Bogen skal fortælle, som jeg vil gøre det, hvad cerebral 

parese, epilepsi, hjerneskader, og infantil autisme er. 

Victoria har det også rigtigt svært med høje pludselige lyde. 

Når vi har lyst til at hun skal kunne klare en masse nyt, er det 

meget svært for hende. Hun har nemlig også sansemæssige 

store forstyrrelser. Victoria siger tit, at jeg er brandmand 

og hun er prinsesse og vi er bedste venner, det er rigtig 

dejligt. 

 


