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En bog om hvordan man kan gå igennem livet alene. Også i selskab med andre. Følelsen af ensomhed er
overvældende, når livet er formet med mishandling, svigt, mobning og seksuelle overgreb. Denne følelse kan
forstærkes, i mødet med læger, sagsbehandlere og andre, der sjældent har noget konstruktivt at byde ind med
og tit forværrer situationen. Citat fra bogen: Den psykologiske binding og taknemmelighed over for en bøddel
er stærk og ret uforståelig for de fleste, heldigvis! Der opstår et stærkt bånd imellem bøddel og offer, hvor al
modstand er nytteløs, og al opmærksomhed ’god og eftertragtet’. Uddrag af bogen Jeg lå i sengen hver aften
og nat.
Lyttede til, om hun kom ud af soveværelset. Hvis døren gik, så var den nok gal. Så stod jeg op og lyttede til
døren og registrerede alt det, der foregik. Jeg var 7-8 år. Det var nu rutine, at jeg samlede de ting i køkkenet,
som min mor kunne skade sig selv med, og tog dem med i seng. Men først når hun havde lagt sig. Om
forfatteren Jens Mortensen (f. 1969) Avisbud, trykkerimedarbejder, opvasker og meget mere de første
arbejdsår indtil 14-årsalderen. Herefter fotohandler, fotograf, bartender og senere bl.a. butikschef. De seneste
mange år som netværkskonsulent, systemadministrator og supporter. Det er overskrifter, som kan forvirre
udtrykket på et CV. Men er også konsekvensen af et liv præget af angst, depression og bl.a. alkohol, som
hjælper.

Hier informieren. Gruppengefüge: Laufenten sind keine Alleingänger. Polarisiert hat Thomas Bubendorfer
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