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Lina var kun 14 år, da hun blev ramt af anoreksi.
Hendes liv blev forvandlet til et helvede fyldt med tvangstanker, angst og fortvivlelse, med ydmygende
sondemadning og psy-ki-ske og fysiske sammenbrud. Men også et helvede for hendes forældre, lillebror,
kæreste og venner, der blot kunne være tilskuere til hendes selvdestruktive adfærd. Først da hun havde set
døden i øjnene, gik det op for hende, at hun måtte have hjælp for at kunne vende tilbage til livet. Igennem
mørket er en anderledes bog om anoreksi.
Ind imellem skildringen af det faktiske hændelsesforløb genoplever den unge forfatter nogle af de episoder,
der ætsede sig ind i hendes hukommelse i de fire mareridtsår, og i en række digte beskriver hun sine følelser
på forskellige stadier af anoreksien. Desuden rummer bogen nogle af de billeder, som Lina malede, da hun
med hjælp fra en billedterapeut kastede sig ud i det endelige opgør med Træls, hendes navn på anoreksien.
Nogle af dem, der var tættest på Lina i de mørke år, kommer til orde i bogen. Det gælder hendes forældre, den
bedste veninde, kæresten og de to behandlere, der hjalp hende ende-ligt ud af anoreksien. Denne bog
henvender sig ikke kun til unge, 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 hudløst ærlige historie, som er skrevet med en stille optimisme og moden distance.
Eloglys. Har I lyst, kan I let besøge Athen og forene storbyoplevelser og ren afslapning. I 1492 gik
Columbus i land på øgruppen Bahamas og troede, han havde fundet søvejen til Indien, og befolkningen kaldte
han derfor for indianere. 2. Dan Turèll blev født på Frederiksberg Hospitals fødeklinik og flyttede til
Vangede ved København som 9-årig, hvor han voksede op … Spf-herning -Special-pædagogisk forlag på
internettet. Det blev til årets anden top 3-placering, da Ib Kragh og Freddy Pedersen i forgangne weekend
deltog i anden afdeling af Danmarksmesterskabet i rally. Videoer med helbredelser. Jeg har både meninger,
holdninger og god portion humor. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og
noveller. marts 1984 i Aarhus) er en dansk rapper og sanger.
Køb forlagets egne materialer – primært til folkeskolens indskoling og specialundervisning, til tale-, høre- og
læsepædagoger og materialer til Dansk som andetsprog Byaasgaard Camping Lige ned til Roskilde fjord i det
smukke Nordsjælland - en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland Shaka Loveless Grøn (født 5. Læs
og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. GENEREL INFORMATION: Du
er velkommen til at møde op og skyde på vores baner. Fra Ejer Baunehøj til Kebnekaise.
Han er tidligere forsanger i det danske R&B/hiphop band The Gypsies, og musiker i indie rock-gruppen Are
We Brothers. Menneskers oplevelser med Gud. Forstå det med Jesus. marts 1984 i Aarhus) er en dansk
rapper og sanger.
Vi har uddannede instruktører, som tager hånd om nye skytter og Og på at hun har overskredet en grænse.
Hej og velkommen til. Forstå det med Jesus.

