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Spøgelsesdrengen Martin Pistorius Hent PDF Januar måned 1988. Martin er tolv år, da han pludseligt og af
uforklarlige årsager bliver syg. Atten måneder senere sidder han i en rullestol og er stum. Lægerne er rådvilde
og fortæller Martins forældre, at deres søn lider af et sjældent syndrom, som har forvandlet ham fra en normal
velfungerende dreng til en grøntsag med bevidsthed som en baby. At det er en realitet, som de er nødt til at se

i øjnene.

Hvad ingen ved er, at selvom Martins krop forbliver ubevægelig, vækkes hans bevidsthed langsomt til live,
men han er ikke i stand til at fortælle nogen om det.

Spøgelsesdrengen er en tankevækkende og livsbekræftende fortælling om at være spærret inde i sin egen
krop. Om at vende tilbage til livet igen. Og om alle de små ting i hverdagen, vi gør og vælger og tager for

givet, men hvis værdi er enorm.
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