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Gennem tunnelen Bente Sonn Hent PDF Forlaget skriver: Hanne er en af distriktspsykiatriens mange
sygeplejersker, der dagligt arbejder målrettet for sine psykisk syge patienter. Vi møder hende i samspillet med
farverige patienter og kolleger, netop som hun skal deltage i kursusrækken ´Gestaltterapi og drømmetydning.
Hent fortrængninger frem og bliv fri´. Hanne er træt af ubrugelige kurser, men dette kursus bliver uhyggeligt
aktuelt, da man samtidig, under renovation af en lokal bypark, fælder en række gamle, hule piletræer, og i et
af disse finder skeletresterne af et barn, der forsvandt fra Hannes barndomsby for 35 år siden. I forsøget på at

hjælpe med opklaringen af sagen bruger Hanne nu håndgreb fra kurset for at hente egne, fortrængte
oplevelser frem. I selskab med barndomsvenner, psykisk syge patienter og ´såkaldte´ raske medborgere følger

vi nu Hanne i en verden af psykisk sygdom, svigt og vold, på en barsk og farlig tur gennem denne
´erindringens tunnel´. Ikke alle når igennem ...             

Uddrag af bogen  
Hun forsøgte at få balancen og træde et skridt tilbage, men netop der slap han taget i hendes frakke, trådte
selv et skridt tilbage og så mærkede hun puffet i ryggen. Hun nåede ikke at tænke en tanke, før hun mistede
fodfæstet og styrtede ud over skrænten. Da hun slog hovedet mod den første sten på vej mod vandet, var hun
bevidstløs. Han fulgte hendes fald. Som en kludedukke væltede hun rundt mellem sten og grus. Han fløjtede

hende ned. "UPS," sagde han, da hun ramte den første sten.                     

Om forfatteren  
Bente Sonn er født i 1948 i Holeby. Her levede hun barndommen og afsluttede skolegangen. Hun blev først
plejerske for sindslidende og siden sygeplejerske - hovedsaligt for psykisk syge og demensramte. Hun har

altid, i digtform, beskrevet livets skygge- og solsider. Ved samlingen af digtene tegnede der sig en
kriminalroman. Digtene måtte vente .
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