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Til den som elsker en narkoman Bente Hansen Hent PDF Bente Hansen sender en kærlig hilsen til alle dem,
hvis liv er påvirket af narkomisbrug – narkomanen såvel som de pårørende og de behandlere, der endnu ikke
har givet op. Bogen indeholder tolv samtaler med misbrugeren og dem, der elsker ham eller hende. De fleste
af de interviewede har været i kontakt med foreningen Anonyme Narkomaners tilbud for pårørende, og de

fortæller her om den fortvivlelse, de står over for, når de ser mennesket, de elsker, forsvinde bag stofferne, og
om afmagten over for det utilstrækkelige system, der skal hjælpe dem.

Bente Hansen (f. 1940) er mag.art. i litteraturvidenskab. Hun var blandt frontfigurerne i 1960‘ernes
ungdomsoprør og bidrog som chefredaktør for Politisk revy og chefredaktør for Information til at fastholde

denne bevægelses socialistiske og feministiske idealer. Hun har senere tilrettelagt kulturudsendelser i radio og
tv samt udgivet flere bøger og digtsamlinger.
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