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En pige tabt Anja Mona Conway Hent PDF En pige tabt er Anja Mona Conways historie om, hvordan et
barns udvikling påvirkes af at miste en forælder i en ung alder og efterfølgende skulle leve med den anden
forælders alkoholmisbrug. Den viser, hvordan det vi udsættes for som børn følger os ind i voksenlivet og

sætter sine spor i alt, hvad vi foretager os. Anja har fire psykiatriske diagnoser: borderline, bipolar, ADHD og
angst, der alle påvirker den måde, hun tackler sin omverden på. Det gør hendes forhold til andre mennesker
meget kompliceret, og det har resulteret i mange smertefulde erfaringer gennem årene. Anjas kamp er dog

først og fremmest historien om at bryde med de negative, indlærte mønstre og om aldrig at give op, når viljen
til livet er svær at finde.

Uddrag af bogen
Da jeg var færdig efter en time, fik jeg lov til at vaske mig igen, før jeg atter stod ude på gaden. Da jeg

ringede til min pimp, som jeg skulle, blev jeg spurgt, om jeg kunne klare en kunde mere, for der var spurgt
efter mig på Hotel Royal inde i byen. Jeg stod med mine 1.500 kr. og tænkte, at jeg kunne fordoble beløbet
på en time mere, så jeg sagde ja. Jeg fik så at vide, at den ventende kunde var en meget kendt, gammel, dansk
skuespiller, som jeg personligt synes er en af de absolut bedste, vi har herhjemme. Da jeg steg ud af taxaen
foran hotellet, var jeg meget spændt. Jeg trådte igen i karakter som Helene og gik ind i lobbyen. Jeg valgte
navnet Helene for at genere min far, uden at han nogensinde vidste det – det var hans mors navn. Den unge
fyr bag skranken smilede lumsk til mig, da jeg sagde, at jeg var der for at besøge den og den person. Jeg følte
virkelig, at han kunne se lige igennem mig, og jeg mærkede hans blik på min ryg, mens jeg gik vejen hen til

elevatoren.

Om forfatteren
Anja Mona Conway (f. 1977) er førtidspensionist og lever sammen med sin mand og en masse dyr.
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