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Deres ægteskab er et stærkt eksempel på, hvad det vil sige at elske hinanden … i medgang og ikke mindst i
modgang.

Vidste Ken, hvad han gik ind til, da han friede til Joni? Ikke engang bryllupsrejsen blev en dans på roser.
Samlivet med en ægtefælle, der er lam fra halsen og ned, stiller store krav til Ken, døgnet rundt. Efter nogle år

når han sammenbruddets rand. Deres ægteskab lider.

Og som om det ikke var nok, får Joni konstateret brystkræft. De kroniske smerter og daglige udfordringer
bliver uoverskuelige. Kan deres ægteskab holde til endnu en krise?

Læs med og oplev Jonis og Kens kamp for deres ægteskab – og hvordan de erfarer, at der er hjælp at få fra
Gud, selv i de allervanskeligste perioder i livet. 

»Nogle mennesker taler om troen. Andre skriver og læser om troen. Og så er der nogle, som udlever troen.
Denne bog giver et uvurderligt indblik i to trofaste menneskers liv. De er forbilleder for mig.« 

- Max Lucado

»Du godeste! Og så tror vi andre, at vi har problemer! Deres hårdt tilkæmpede trofasthed mod hinanden er et
inspirerende og opmuntrende eksempel for os alle. Tak, Joni og Ken, fordi I så modigt indvier os i

jeres kampe.«
- Philip Yancey
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