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spørgsmål: Hvorfor får et voldsomt stigende antal børn – både i hendes egen omgangskreds og i hele
Danmark – diagnosen ADHD? Journalisten og den bekymrede mor til tre rejste ud i medicinens og

psykologiens verden for at finde svar. Hun besøger en række af de børn, der har fået stillet diagnosen, hun
pløjer sig gennem de seneste undersøgelser, hun taler med førende eksperter i børnesygdomme og graver sig
tilbage i historien til dengang, lægen Sir Alexander Crichton i 1789 beskrev, hvordan visse børn led af en sær
”uro”. Imens undersøger hun, hvor den gådefulde lidelse egentlig har rod: I vores hjerner? I vores gener? I
vores kultur? En personlig og tankevækkende beretning om en sygdom, der måske siger mere om vores

samfund, end vi egentlig har lyst til at erkende.
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