
Mit liv til skræk og advarsel
Hent bøger PDF

Thomas 'Guffi' Vestergaard

Mit liv til skræk og advarsel Thomas 'Guffi' Vestergaard Hent PDF Forlaget skriver: Thomas er vokset op i en
familie med had, vold og frygt. Da han var 10 år gammel, skød han med salonrifler efter øldåser i baghaven.
Han fik sin første motorcykel som 14-årig, kørte med rockere som teenager, har set folk blive banket og få
skåret fingre af. Han har været nazist i 16 år og været afhængig af alkohol og sex. Thomas har gennem livet
mistet over 10 venner, som er døde af overdosis, kørt galt i påvirket tilstand eller blevet skudt. Denne bog
handler om en drengs frygt, som udvikler sig til had, som langsomt fortærer ham selv samt hans omgivelser.
Hvordan han fra selvmordets rand kæmper sig til en bedre, normal tilværelse. ”På trods af alt det, jeg har

været igennem, har mit liv forvandlet sig fra frygt og had til medfølelse og kærlighed. Hvis jeg kan det med
min fortid, så er det noget, alle kan.” 

Thomas ”Guffi” Vestergaard       
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