Pressemeddelelse
Kathy Hoopmanns bestseller om autisme er nu på
gaden i en ny og opdateret udgave
I 2016 udgav Kathy Hoopmann Alle katte har Aspergers syndrom, der
afmystificerede Aspergers på en sjov og letlæselig måde. Nu er bogen
opdateret og har fået titlen Alle katte er på autismespektret, så den
favner alle, uanset deres type eller grad af autisme.
Med Alle katte er på autismespektret viser Kathy Hoopmann gennem sjove fotos af katte og
tilhørende tekst, hvordan mennesker med autisme oplever verden. Bogen er en legesyg og
engagerende introduktion til livet med autisme og behandler emner som følsomme sanser,
sociale evner og kommunikationsvanskeligheder ved hjælp af humor og håndgribelige
situationer.

»Billederne af alle de nuttede katte sammen med den korte, men meget rammende

beskrivelse af, hvordan det er at være på autismespektret, gør det til en bog, der er velegnet
til – på en nænsom, hjertevarm og humoristisk måde – at gøre læseren klogere på autisme,«
udtaler oversætteren Anne Skov Jensen, der selv er autist og holder foredrag om autisme
landet over.
Alle katte er på autismespektret fejrer og øger forståelsen af de kvaliteter og den diversitet,
der er i det autistiske samfund. Derfor er bogen nu opdateret og tilpasset vores forståelse for
og tilgang til autisme og spektrets bredde.
Bogen sætter ord og billeder på situationer, oplevelser og følelser, der kan opstå, når man har
autisme. Den henvender sig til både børn og voksne og hjælper dem med at forklare de ting,
der kan være svære at tale om eller forstå – både for dem selv og for andre uden for spektret.
Kathy Hoopmann er forfatter til en lang række bøger om autisme, ADHD og angst. På
Frydenlund er også udkommet Alle fugle har angst (2021) og Den uundværlige autismemanual
(2017).
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatterne er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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