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Uddrift Thomas Teglgaard Hent PDF Forlaget skriver: En kvinde tvangsindlægges på den lukkede
psykiatriske afdeling. Forud for indlæggelsen har hun splittet sit hus ad og slået adskillige politibetjente ned.

Den læge, som tager imod kvinden på det psykiatriske hospital, er Sebastian Nedergaard. Han er snart færdig
med sin speciallægeuddannelse, og karrieremæssigt tegner alt lyst for ham. På hjemmefronten ser det dog

knap så godt ud. Hans kone har fået nok af hans karriereræs og forlader ham.

Til at begynde med ser det ud til, at han nok skal klare både karrieren og skilsmissen. Men Johanne Jensen,
kvinden fra byen Vadsted, den kvinde som tvangsindlægges, kan han ikke få ud af hovedet. For noget er galt.

En patient, Cornelius Kappelgaard, mener at have en forklaring. En fuldstændig urimelig forklaring. Og et
fuldstændig urimeligt forslag til en behandling.

Sebastian afviser straks Cornelius´ idéer. Han er læge og ved, hvordan man behandler en psykotisk patient.
Eller gør han? Og spørgsmålet begynder at krybe ind under dynen til ham om natten: Er Johanne virkelig

sindssyg, eller er der noget helt andet galt?

Thomas Teglgaards tiende bog er historien om en mand, som satser alt på noget, han ikke engang selv er
sikker på, at han tror på. Men det er meget mere end det. Det er historien om et venskab og historien om et

forlist ægteskab. Og så er det en udfordring til den moderne psykiatris paradigme.
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