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Samadhi Lars Damkj\u00e6r Hent PDF At leve med frygten for AIDS som HIV-smittet kan få selv den

stærkeste til at gå i sort. Hvordan skal livet leves fremover med den diagnose? Lars Damkjærs debutroman
Samadhi kaster lys på det at blive ramt af en livstruende sygdom og udsat for HIV-fobi. I romanen får den 30-
årige Adam uventet diagnosen HIV, og det bliver starten på en indre og ydre rejse og en række dramatiske
hændelser. Drevet af sin passion og vilje til at finde nøglen til egen helbredelse rejser Adam til Sri Lanka og
opbygger en ayurvedaskole i et jungleområde langt væk fra de danske læger, sygdom og død. Men livet i
paradis har en bagside. Samadhi er en moderne lidelseshistorie udspillet i et budhistisk samfund, hvor HIV-
fobi, frygt og fortielser spreder sig som gift for både hovedpersonen og romanens andre karakterer. Bogen

handler om at leve med HIV uden at gå på kompromis med sine drømme.

 

At leve med frygten for AIDS som HIV-smittet kan få selv den
stærkeste til at gå i sort. Hvordan skal livet leves fremover med den
diagnose? Lars Damkjærs debutroman Samadhi kaster lys på det at

blive ramt af en livstruende sygdom og udsat for HIV-fobi. I
romanen får den 30-årige Adam uventet diagnosen HIV, og det bliver
starten på en indre og ydre rejse og en række dramatiske hændelser.
Drevet af sin passion og vilje til at finde nøglen til egen helbredelse

rejser Adam til Sri Lanka og opbygger en ayurvedaskole i et
jungleområde langt væk fra de danske læger, sygdom og død. Men
livet i paradis har en bagside. Samadhi er en moderne lidelseshistorie
udspillet i et budhistisk samfund, hvor HIV-fobi, frygt og fortielser
spreder sig som gift for både hovedpersonen og romanens andre
karakterer. Bogen handler om at leve med HIV uden at gå på

kompromis med sine drømme.
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