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Når mågerne flyver baglæns Synn\u00f8ve S\u00f8e Hent PDF Psykisk sygdom er mange ting, men altid
omgivet af tabuer. I denne bog gør forfatteren Synnøve Søe op med det alvorligste - Tavshedens tabu. Det vi
ikke taler om det. At vi vender blikket bort, fordi vi ikke ved hvordan vi skal forholde os til den psykisk syge.
I 18 fortællinger ser Synnøve Søe ærligt og loyalt på verden, som den tager sig ud for det skrøbelige sind. Det
er stærke og nødvendige historier om mennesker, vi alle på et eller andet tidspunkt i livet vil møde, arbejde
med eller er tæt på som pårørende. Allerede inden udgivelsen er bogen blevet udråbt som et mesterværk! ”
Jeg har i mit liv mødt mange forskellige mennesker, og det er de skæve, de fantasifulde, de ulykkelige og de
“anderledes” der har gjort størst indtryk i mit hjerte. Det er svært at være psykisk syg, men det er måske
endnu sværere at være pårørende, fordi det er så svært for den syge, at forklare, hvordan sygdommen æder
dem op og for det meste gør dem handicappede for livet. Jeg har talt med en masse psykisk syge, der har
forklaret mig, hvordan de har det og jeg har så genfortalt deres historier med indlevelsesevne og kærlighed til
disse mennesker. En af historierne, DEN HVIDE MASKE handler om mig selv, da jeg var helt ung. Den
beskriver et ulykkeligt ungt menneske, men historien ender godt.” siger Synnøve Søe.

Psykisk sygdom er mange ting, men altid omgivet af tabuer. I denne
bog gør forfatteren Synnøve Søe op med det alvorligste - Tavshedens
tabu. Det vi ikke taler om det. At vi vender blikket bort, fordi vi ikke
ved hvordan vi skal forholde os til den psykisk syge. I 18
fortællinger ser Synnøve Søe ærligt og loyalt på verden, som den
tager sig ud for det skrøbelige sind. Det er stærke og nødvendige
historier om mennesker, vi alle på et eller andet tidspunkt i livet vil
møde, arbejde med eller er tæt på som pårørende. Allerede inden
udgivelsen er bogen blevet udråbt som et mesterværk! ” Jeg har i mit
liv mødt mange forskellige mennesker, og det er de skæve, de
fantasifulde, de ulykkelige og de “anderledes” der har gjort størst
indtryk i mit hjerte. Det er svært at være psykisk syg, men det er
måske endnu sværere at være pårørende, fordi det er så svært for den

syge, at forklare, hvordan sygdommen æder dem op og for det meste
gør dem handicappede for livet. Jeg har talt med en masse psykisk
syge, der har forklaret mig, hvordan de har det og jeg har så
genfortalt deres historier med indlevelsesevne og kærlighed til disse
mennesker. En af historierne, DEN HVIDE MASKE handler om mig
selv, da jeg var helt ung. Den beskriver et ulykkeligt ungt menneske,
men historien ender godt.” siger Synnøve Søe.
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