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Når vanviddet rører på sig Nathan Filer Hent PDF Da Matthew Homes og hans ældre bror Simon, der har
Downs-syndrom, er på ferie med deres forældre, sniger de sig ud om natten. Men det er kun Matthew der

kommer hjem igen.

Ti år senere er Matthew indlagt på psykiatrisk afdeling med diagnosen skizofreni, hvor han ved at skrive sine
tanker ned, forsøger at forstå hvad der skete den nat, i de efterfølgende år, og med ham selv.

Sindslidelser vender mennesker indad, skriver han. Vil Matthew, ved at skrive om hvad han finder i sit indre,
endelig blive forløst fra sin skyldfølelse?

Nathan Filer er sygeplejerske på psykiatrisk afdeling, og har i kapacitet af dette en unik indsigt i mennesker
med sindslidelser. Han skriver med autoritet og sympati om skizofreni, og om Matthews liv både som inde-
og udeboende patient. Denne enestående debutroman er ikke bange for at granske hjertets skyggesider, og

den viser os styrken der bunder i menneskets ukuelighed og kærlighed.
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Da Matthew Homes og hans ældre bror Simon, der har Downs-
syndrom, er på ferie med deres forældre, sniger de sig ud om natten.

Men det er kun Matthew der kommer hjem igen.

Ti år senere er Matthew indlagt på psykiatrisk afdeling med
diagnosen skizofreni, hvor han ved at skrive sine tanker ned,

forsøger at forstå hvad der skete den nat, i de efterfølgende år, og
med ham selv.

Sindslidelser vender mennesker indad, skriver han. Vil Matthew, ved
at skrive om hvad han finder i sit indre, endelig blive forløst fra sin

skyldfølelse?
Nathan Filer er sygeplejerske på psykiatrisk afdeling, og har i

kapacitet af dette en unik indsigt i mennesker med sindslidelser. Han
skriver med autoritet og sympati om skizofreni, og om Matthews liv
både som inde- og udeboende patient. Denne enestående debutroman
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