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Hjælp Jacob Skyggebjerg Hent PDF Forlaget skriver: Det starter med en bytur. Værtshusuorden, en voldsom
anholdelse. To år senere skal der fældes dom i sagen. Hvem kan huske hvad der egentlig skete. To betjentes

ord mod en borgers. En bagatelsag. Det bliver til en behandlingsdom på fem år.  

Fem år i det psykiatriske system. Fem års destruktion. Fem års stilstand. Fem år som død, som ingenting, som
patient. Fem års ødelæggelse, tilintetgørelse, knuste drømme, uddannelse, jobs, relationer. Fem års gøren

svag. Fem års hjælp.

HJÆLP er Jacob Skyggebjergs vidnesbyrd fra det bizarre forløb, han i perioden 2008-2013 var igennem med
en behandlingsdom og det psykiatriske system, der forvalter sådan en. Det starter med en næsten uskyldig

bytur i Vejle, og det slutter med udgivelsen af debutromanen Vor tids helt og det gennembrud, den afstedkom.
Men HJÆLP er mere end et vidnesbyrd om turen gennem psykiatriens ofte umenneskeliggørende maskineri.
Det er også et desperat råb om hjælp, et ungt menneskes insisteren på menneskelig forståelse fra et system,

der insisterer på systemets forståelse.
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