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"Hos mor i Skodsborgparken indfandt roen sig, og al angst og flossede rødvinsnerver kom på stand-by. Min
lillesøster og jeg frådede blandede nødder, leverpostejsmadder og ostepops, mens vi så Polanski-film. Jeg gik
lange ture ved Øresund, spiste faste måltider og prøvede at være et helt menneske igen. Men nerverne havde
altid været dårlige. Jeg havde aldrig været inde på hård narkotika, men havde år af alkohol- og hashmisbrug på
bagen og havde oplevet en reel afhængighed med det thailandske urtestof kratom. Min psyke havde
tilsyneladende taget uoprettelig skade.
Men jeg foretrak at bide det hele i mig.
Psykologhjælp og selvhjælpsbøger var ikke mig. Og det hjalp lidt på det hele at sidde i et hjemmevant miljø
og blive passet på af mor. Også selvom jeg var 24." Patric Paw Wärgårdens selvbiografiske roman "Tabernes
konge" fortæller om en ung mands søgen efter sin egen identitet, der glider ud af hænderne på ham, i takt med
at stofferne kommer til at spille en større og større rolle i hans liv. Patric Paw Wärgården debuterede i 2010
med ungdomsromanen "C.R.A.P", som trækker på forfatterens egne erfaringer fra stofmiljøet. Sidenhen har
Patric Paw Wärgården udgivet den selvbiografiske roman "Tabernes konge" om hans eget forfald fra ganske
almindelig nordsjællandsk dreng fra en god familie til stofmisbruger på statsordineret metadon.
Produktbeskrivelse. 5.

67 avg rating, 3 ratings, 1 review) and C. Et udpluk fra den hidtil ikke udgivne bog, Tabernes Konge, fra
28-årige Patric Paw Wärgården der på knapt 200 sider afspejler livet som afhængig og forvirret ung mand i et
dystert, og drabelig kedeligt forstads-Danmark. Læs videre Tabernes konge. dk Kim er gift, men søger
spænding i fremmede kvinders seng som »sugardad«.
Forfatter: Patric Paw Wärgärden, Titel: Tabernes konge, Pris: 247,95 kr. Genre: Skønlitteratur. Dagens Bog
giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens Bog Deals.
Fodboldbossen 257 sider 8160. Tabernes Konge. Hos mor i Skodsborgparken indfandt roen sig, og al angst
og flossede rødvinsnerver kom på stand-by. 4. Læs videre Tabernes konge. E-bogs ISBN er
9788711724538, køb den her Tabernes konge er forfatterens anden selvbiografiske roman. 'Hos mor i
Skodsborgparken indfandt roen sig, og al angst og flossede rødvinsnerver kom på stand-by. Tabernes konge
(Audible Audio Edition): Patric Paw Wärgården, Thomas Jacob Clausen, Lindhardt og Ringhof: Amazon.
Støj og. i 2010. Julian er ung mand i 20'erne, der ser kultfilm, hører undergrundsmusik og lever et stille og
roligt slackerliv i Holte. Tabernes konge Expect no mercy - en rockers erindringer Gangster Kronvidnet
Straffet - fra forelsket til dømt Forsvar En duft af diesel og hash Tabernes konge Patric Paw Wärgärden,
Thomas Jacob Clausen DKK 159. men ved en stålsat luthersk konge.
Nu har Patric Paw Wärgården skrevet en selvbiografisk bog, »Tabernes Konge«, som er grum læsning.

