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I en dunkel kælder fører den psykisk syge Gregor en ensom, men harmonisk tilværelse indtil han finder et
grynet fotografi ved sin hoveddør. Dæmoner fra hans forvirrende fortid begynder at forfølge ham, men ikke
nok med det. Overalt i byen begynder ellers helt normale mennesker at begå de mest groteske og makabre
forbrydelser. En epidemi af vanvid er øjensynligt brudt ud. Gregors syge sind kan dårligt håndtere hans egne
problemer, men pludselig befinder han sig også i centrum af en krise, der truer med at få samfundet til at bryde
sammen. Sammen med sin eneste ven, en mystisk fremmed og en fjendtligt indstillet hospitalschef jager
Gregor sandheden, mens sandheden jager ham. Samtidigt spreder afsindet sig med rædselsvækkende hast.
Anmelderne skrev: Er du til uhyggelige og voldsomme gysere, så er Afsind af Martin Schjönning lige noget
for dig. Historien er ikke for sarte sjæle og kun for voksne. – Dansk Bibliotekscenter. Martin Schjönnings nye
roman er både veludført og ambitiøs. Han bliver ikke stående ved den bare splat eller skræk, men prøver at
tilføre genren et mere litterært eller filosofisk element, og så er det, at det begynder at blive interessant. –
Mitfyn. En herlig klam skræmmende og velskrevet roman, der klart kan anbefales. – Gyseren.dk
Paranoia (græsk: afsind eller forrykthed) også kaldet paranoid psykose er en kronisk lidelse, der er
karakteriseret ved forekomsten af langvarige vrangforestillinger. Nærmest som ny.
Bind 1. Find stavelsesrim. Forlagets originale kartonindbdining, emd smudsomslag. Kidde og Ida Holst.

Til forskel fra paranoid skizofreni forekommer der ingen tankeforstyrrelser eller direkte bizarre
vrangforestillinger. Gyldendal 2014. Gyldendal 2014. Til forskel fra paranoid skizofreni forekommer der
ingen tankeforstyrrelser eller direkte bizarre vrangforestillinger. Gyldendal 2014. Paranoia (græsk: afsind
eller forrykthed) også kaldet paranoid psykose er en kronisk lidelse, der er karakteriseret ved forekomsten af
langvarige vrangforestillinger. Nærmest som ny.
Forlagets originale kartonindbdining, emd smudsomslag. Kig i ordlisterne og få udvidet dit ordforråd. 120,Søg efter ord med lydlig lighed mellem sidste betonede vokaler. Find alle ord med S og vind i Wordfeud og
Scrabble. Kidde og Ida Holst. august 2014: ”Friederikesdal” udkommer. 29. 120,- Søg efter ord med lydlig
lighed mellem sidste betonede vokaler.

