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Dagbog til min hjerne Laura Eidnes Bregnhøi Hent PDF Kom ind i et lille, klaustrofobisk rum, hvor en meget
lav, kittelklædt mand fortalte mig direkte op i ansigtet, at det lød, som om jeg skulle i gang med nogle piller.

”Altså,” sagde jeg tålmodigt. ”Jeg er ikke typen, der er psykisk syg. Jeg er typen, der er bange for psykisk
syge.” Så for mig spændetrøjeklædte mennesker løbe ind i pudevægge.

”Det er ærgerligt, at du har det sådan,” sagde den nævenyttige psykiater. ”For nu er du en af dem.”

Rakel på 22 år har slået hovedet. Hun skal ligge i sengen i en uges tid, så går det over igen. Det siger lægen.
Men pludselig har hjernen fået sit eget liv, ugen er blevet til flere måneder, og Rakel får en depression. Hun er
desperat efter at få sin gamle hjerne tilbage. Ikke kun, fordi hun ikke er typen, der bliver psykisk syg, men
også fordi hun har en uafsluttet sag, der skal ordnes, når hun bliver rask. HVIS hun bliver rask ... Hun skal

bevise over for sig selv, at hun er værd at redde.

"Fantastisk og humoristisk bog der fortæller om både ungdom, kærlighed, jalousi, skyldfølelse og om
psykiske sygdomme (...) Jeg vil anbefale til enhver at læse denne bog, hvis ikke for at få et indblik i, hvordan
det føles at lide under psykiske sygdomme, så for at få et godt grin. Denne bog garanterer dig underholdning i

topklasse." - Bookeater.dk

"Den tragikomiske roman mikser en Bridget Jones lignende hovedperson med et tungt emne og det fungerer
bare rigtigt godt. Den debuterende danske forfatter videregiver Rakels humoristiske observationer, men
formidler også hendes desperation og sårbarhed, så man får en helt ny forståelse af depression og angst." -

Maria Sjøblom (lektør)

 

Kom ind i et lille, klaustrofobisk rum, hvor en meget lav, kittelklædt
mand fortalte mig direkte op i ansigtet, at det lød, som om jeg skulle

i gang med nogle piller.

”Altså,” sagde jeg tålmodigt. ”Jeg er ikke typen, der er psykisk syg.
Jeg er typen, der er bange for psykisk syge.” Så for mig
spændetrøjeklædte mennesker løbe ind i pudevægge.

”Det er ærgerligt, at du har det sådan,” sagde den nævenyttige
psykiater. ”For nu er du en af dem.”

Rakel på 22 år har slået hovedet. Hun skal ligge i sengen i en uges
tid, så går det over igen. Det siger lægen. Men pludselig har hjernen
fået sit eget liv, ugen er blevet til flere måneder, og Rakel får en

depression. Hun er desperat efter at få sin gamle hjerne tilbage. Ikke
kun, fordi hun ikke er typen, der bliver psykisk syg, men også fordi



hun har en uafsluttet sag, der skal ordnes, når hun bliver rask. HVIS
hun bliver rask ... Hun skal bevise over for sig selv, at hun er værd at

redde.

"Fantastisk og humoristisk bog der fortæller om både ungdom,
kærlighed, jalousi, skyldfølelse og om psykiske sygdomme (...) Jeg
vil anbefale til enhver at læse denne bog, hvis ikke for at få et indblik
i, hvordan det føles at lide under psykiske sygdomme, så for at få et
godt grin. Denne bog garanterer dig underholdning i topklasse." -

Bookeater.dk

"Den tragikomiske roman mikser en Bridget Jones lignende
hovedperson med et tungt emne og det fungerer bare rigtigt godt.
Den debuterende danske forfatter videregiver Rakels humoristiske
observationer, men formidler også hendes desperation og sårbarhed,
så man får en helt ny forståelse af depression og angst." - Maria
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