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Igennem mørket Lina Strandberg Hent PDF Lina var bare 14 år, da hun blev ramt af anoreksi. Hendes liv blev
forvandlet til et helvede, der varede i fire år. Et helvede fyldt med tvangstanker, angst og fortvivlelse- og

livstruende sammenbrud.Men også en svær tid for hendes familie og venner, der følte sig magtesløse over for
Linas selvdestruktive adfærd.Med hudløs ærlighed og moden distance fortæller den unge forfatter om sin
ensomme kamp mod en sygdom,der er i stærk vækst, især blandt unge, som forsøger at leve op til et

kropsfikseret samfunds idealer. Vi følgerLina hele vejen og oplever hendes tanker og følelser, skildret gennem
autentiske episoder, digte og billeder.Men vi nøjes ikke med Linas egne  oplevelser af anoreksiens

forbandelser. Også forældrene, hendes bedste vennerog et par behandlere får ordet. »Igennem mørket« har
været en stor succes i Sverige, hvor den udkom i 2000. Bogen henvender sig ikke kun tilunge, der er eller har
været ramt af spiseforstyrrelser. Også forældre, søskende, venner, klassekammerater,undervisere, behandlere
og andre med interesse for emnet kan blive klogere af at læse Lina Strandbergs gribende,velskrevne og

livsbekræftende historie.

 

Lina var bare 14 år, da hun blev ramt af anoreksi. Hendes liv blev
forvandlet til et helvede, der varede i fire år. Et helvede fyldt med

tvangstanker, angst og fortvivlelse- og livstruende sammenbrud.Men
også en svær tid for hendes familie og venner, der følte sig

magtesløse over for Linas selvdestruktive adfærd.Med hudløs
ærlighed og moden distance fortæller den unge forfatter om sin
ensomme kamp mod en sygdom,der er i stærk vækst, især blandt
unge, som forsøger at leve op til et kropsfikseret samfunds idealer.
Vi følgerLina hele vejen og oplever hendes tanker og følelser,

skildret gennem autentiske episoder, digte og billeder.Men vi nøjes
ikke med Linas egne  oplevelser af anoreksiens forbandelser. Også
forældrene, hendes bedste vennerog et par behandlere får ordet.
»Igennem mørket« har været en stor succes i Sverige, hvor den

udkom i 2000. Bogen henvender sig ikke kun tilunge, der er eller har
været ramt af spiseforstyrrelser. Også forældre, søskende, venner,

klassekammerater,undervisere, behandlere og andre med interesse for
emnet kan blive klogere af at læse Lina Strandbergs
gribende,velskrevne og livsbekræftende historie.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Igennem mørket&s=dkbooks

