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Det gør kun ondt en gang Diana Hansen Hent PDF Helene Egelund læser denne gribende,rå ungdoms-docu-
roman,som er baseret på et virkeligt liv.Historien er Dianas og dokumenterer et livs nedtur,der kulminerer

med en periode som escortpige og en indlæggelse på den lukkede afdeling,og den efterfølgende kamp for en
normal tilværelse.Bogen skildrer,hvad der sker med en person,der aldrig får at vide,at hun er god nok,at hun
kan noget,eller at hun er elsket. Og så er det ikke mindst historien om Dianas kamp for efterfølgende at skabe
sig en normal tilværelse og lære sig selv at være et helt menneske.Gennem interviews,dagbogsnotater og

breve har hun overleveret sin historie til Peter Krogholm,der med indlevelse frit genfortæller den i en række
dramatiserede flashbacks.Alle situationer har fundet sted,men navne og steder er ændret af hensyn til de

berørte,og fordi denne historie kunne udspille sig hvor som helst.Og gør det hver dag.
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