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Τα έντονα φώτα ή αυτά που αναβοσβήνουν μπορεί να μας                      
                          ανακατέψουν και να μας προκαλέσουν πονοκεφάλους

      και τα χρώματα ακόμα μπορεί να μας πειράξουν,     
                                                 να μας προκαλέσουν ίλιγγο
                                                 και να ενοχλήσουν τα μάτια μας.    
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Όσο για την αφή, γιατί,
αχ γιατί, είμαστε φτιαγμένοι 
για να φοράμε πράγματα 
που μας πνίγουν 
και μας γρατζουνάνε;

Είναι άδικο
που πρέπει 
να νοιώθουμε άβολα 
όλη τη μέρα 
απλώς και μόνο 
για να κάνουμε
τους άλλους χαρούμενους.

Όταν βγαίνουμε έξω, ακούμε θορύβους, μυρίζουμε πράγματα,
                                        και φώτα αναβοσβήνουν μέσα στο κεφάλι μας.
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Παρ’ όλα αυτά, δε θέλουμε
να είμαστε μόνοι μας
όλη την ώρα.

Θέλουμε φίλους.
Πραγματικά θέλουμε.
Αλλά δεν ξέρουμε 
πώς να τους αποκτήσουμε,

και είναι κρίμα γιατί ξέρουμε πως είμαστε
                    πιστοί και ενδιαφέροντες και ευχάριστοι,
                                                     αρκεί να μας δοθεί η ευκαιρία.
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Έχουμε μία έξυπνη 
και ιδιαίτερη αίσθηση 
του χιούμορ.

Οι δεξιότητές μας 
αξίζουν πραγματικά, 
όπως για παράδειγμα 
οι ικανότητά μας 
να συγκεντρωνόμαστε 
σε πράγματα 
που μας ενδιαφέρουν
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Όλα αυτά μας στενοχωρούν και
παρότι μπορεί να φαινόμαστε ήρεμοι εξωτερικά…

μέσα μας είμαστε έτοιμοι να ουρλιάξουμε.



«Με λίγα λόγια το κείμενο σε κάθε σελίδα εξηγεί συνοπτικά πώς είναι να έχεις σύνδρομο Άσπεργκερ.  Οι εικόνες θα 
κινήσουν το ενδιαφέρον και θα ενθουσιάσουν τα παιδιά, τους γονείς και αυτούς που έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ. 
Παρ’ όλα αυτά νομίζω πως το συγκεκριμένο βιβλίο θα έπρεπε να συνοδεύεται από μια κυβερνητική προειδοποίηση 
για την υγεία-μπορεί να γελάσετε μέχρι δακρύων!»
-Τόνι Άτγουντ, Mind & Hearts Clinic, Αυστραλία και συγγραφέας του βιβλίου  «Σύνδρομο Άσπεργκερ: ένας πλήρης οδηγός»

«Αυτό το βιβλίο είναι μια οπτική πανδαισία  πληροφοριών για το σύνδρομο Άσπεργκερ και το φάσμα του αυτισμού. 
Αν και απλό, δίνει σύνθετες πληροφορίες με μοναδικά οπτικοποιημένη έκφραση. Συστήνω αυτό το υπέροχο βιβλίο σε 
όλους όσους θέλουν να καταλάβουν καλύτερα τα άτομα με Άσπεργκερ ή αυτισμό.»

-Σούζαν Μορένο, CEO και Ιδρυτής του MAAP- Υπηρεσίες για τον Αυτισμό και το σύνδρομο Άσπεργκερ.

«Οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε τον κόσμο από την οπτική του «τι θα σκεφτούν οι άλλοι» και προσαρμόζουμε 
την οπτική μας ανάλογα. Η Κάθι μας βοηθάει να ρίξουμε μια ματιά αλλιώτικη, πολύ πιο ειλικρινή, καθώς εκθέτει τον 
ασπρόμαυρο αλλά ταυτόχρονα πολύχρωμο κόσμο των ανθρώπων με σύνδρομο Άσπεργκερ. Αυτό το βιβλίο δείχνει 
ότι το να είσαι διαφορετικός είναι ο πιο φυσιολογικός τρόπος να ζεις. Ότι το να είσαι ο εαυτός σου είναι μία περιπέτεια 
που δεν πρέπει να χάσεις. Αυτό είναι ένα βιβλίο που θα έπρεπε όλοι να διαβάσουμε, να έχουμε και να τιμήσουμε.»

Δρ Γουέντι Λόσον, Συγγραφέας του: Ζωή πίσω από το γυαλί: Ένας προσωπικός απολογισμός της Διαταραχής του Φάσματος 
του Αυτισμού.
Το «Βλέποντας τον κόσμο μέσα από το Άσπεργκερ»  είναι ένα υπέροχο, ευφάνταστο πορτρέτο του Άσπεργκερ 
ειπωμένο με εικόνες και ζώα που ο καθένας-μεγάλος ή μικρός-μπορεί να αγαπήσει. Είναι σχεδιασμένο για να είναι 
κλασικό, όπως και το προηγούμενο βιβλίο της Κάθι, « Όλες οι γάτες έχουν σύνδρομο Άσπεργκερ»

Τζον Ελντερ Ρόμπισον, συγγραφέας του «Κοίτα με στα μάτια: Η ζωή μου με το Άσπεργκερ»

Η Κάθι Χούπμαν είναι η συγγραφέας των βραβευμένων βιβλίων «Όλες οι γάτες έχουν Σύνδρομο Άσπεργκερ»  και «Όλοι 
οι Σκύλοι έχουν ΔΕΠΥ»,  της σειράς Περιπέτειας Άσπεργκερ για μικρότερα παιδιά – Το μυστήριο του Μπλε Μπουκαλιού, 
Των Ποντικιών και των Εξωγήινων, Η Λίζα και η μοδίστρα-και του εφηβικού μυθιστορήματος, Πάχνη. Όλα έχουν εκδοθεί 
από τον εκδοτικό οίκο JKΕικ. 
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