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Hele sandheden Stig Elling Hent PDF "Da jeg kommer ud i lejligheden, ligger far livløs på gulvet. Ved siden
af står et tomt, mælket glas. Han har lavet sig en dødelig cocktail, hvor han har blandet alle de piller han
kunne komme i nærheden af, ned i et glas kærnemælk, som han så har tømt. Det er en meget beslutsom

handling, for kærnemælken gør at det er umuligt at pumpe op.
Jeg har altid vidst, at det ville ende sådan med far. At han ikke ville kunne overleve med så sort et sind. På
samme måde, som jeg altid har haft en fornemmelse af, at min mor ikke turde gøre ende på sig selv. At hun

både var for lys og for fej til det."

Fra barnsben har alkoholisme, depression og selvmord været en del af Stig Ellings liv. Men hurtigt lærte han
at hente tilliden og optimismen indefra – ved at vende de mørke kræfter i sit liv til en ukuelig virketrang, der
gjorde ham til hele Danmarks rejsekonge. Men det, der på overfladen lignede et liv i solskin, har haft dystre

skyggesider, som ingen har kendt til.

I Hele sandheden fortæller Stig Elling for første gang hele sin historie: om sin barndoms uigennemtrængelige
mørke, om mange år med piller og sprut, om sin homoseksualitet. Samt ikke mindst om sin indre kamp for at
se sig selv i øjnene. Stig Ellings hudløst ærlige og livsbekræftende selvbiografi handler om at vælge livet og

holde sig på ret køl, selv når bølgerne går højest.

 

"Da jeg kommer ud i lejligheden, ligger far livløs på gulvet. Ved
siden af står et tomt, mælket glas. Han har lavet sig en dødelig
cocktail, hvor han har blandet alle de piller han kunne komme i

nærheden af, ned i et glas kærnemælk, som han så har tømt. Det er
en meget beslutsom handling, for kærnemælken gør at det er umuligt

at pumpe op.
Jeg har altid vidst, at det ville ende sådan med far. At han ikke ville
kunne overleve med så sort et sind. På samme måde, som jeg altid
har haft en fornemmelse af, at min mor ikke turde gøre ende på sig

selv. At hun både var for lys og for fej til det."

Fra barnsben har alkoholisme, depression og selvmord været en del
af Stig Ellings liv. Men hurtigt lærte han at hente tilliden og

optimismen indefra – ved at vende de mørke kræfter i sit liv til en
ukuelig virketrang, der gjorde ham til hele Danmarks rejsekonge.
Men det, der på overfladen lignede et liv i solskin, har haft dystre

skyggesider, som ingen har kendt til.

I Hele sandheden fortæller Stig Elling for første gang hele sin
historie: om sin barndoms uigennemtrængelige mørke, om mange år
med piller og sprut, om sin homoseksualitet. Samt ikke mindst om
sin indre kamp for at se sig selv i øjnene. Stig Ellings hudløst ærlige
og livsbekræftende selvbiografi handler om at vælge livet og holde

sig på ret køl, selv når bølgerne går højest.
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