Pressemeddelelse
Endelig en brugbar håndbog til kvinder
og piger med Aspergers og autisme
Kvinder med autisme har mange af de samme udfordringer og adfærdsmønstre som mænd med autisme. Alligevel får rigtig mange piger og kvinder aldrig
stillet en diagnose, og de får ikke den støtte og vejledning, de har brug for.
Aspergirls hjælper kvinder med autisme til at spejle sig i hinanden og finde
den styrke og handlekraft, de har brug for.
Aspergirls er den første bog, der er skrevet specielt til piger og kvinder med Aspergers og
autisme. Rudy Simone har interviewet 36 kvinder om at leve med Aspergers syndrom og
autisme, og i bogen fortæller de om:
•
•
•
•
•
•

Sanseudfordringer
Venskaber, parforhold og sex
Kønsroller og livet som mor
Uddannelse og arbejdsliv
Skyldfølelse, nedsmeltninger og misforståelser
Fejldiagnosticering og diagnosticering

Hvis du er pige eller kvinde med Aspergers eller autisme – eller bare nærer mistanke om, at
du måske er på spektret – bør du læse denne bog. Bogen er også nyttig læsning for partnere,
forældre, familiemedlemmer eller andre, der har personlig eller professionel interesse i
emnet.
Aspergirls er tidligere udkommet på engelsk, er oversat til en lang række sprog og findes nu
endelig også på dansk. Den er bearbejdet til danske forhold af den danske autismeekspert
Anne Skov Jensen.
Rudy Simone er forfatter, underviser og konsulent med speciale i Aspergers syndrom og
autisme. Hun har skrevet adskillige bøger om emnet og driver International Aspergirl Society
(læs mere på aspergirlsociety.org).
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– styrke og handlekraft til
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
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