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Mayhem Sigrid Rausing Hent PDF I sommeren 2012 fandt politiet en død kvinde i en luksusejendom i

London. Kvinden boede der med sin svenske mand, Hans Rausing, som netop var blevet anholdt for at køre
bil i påvirket tilstand. Hun havde været død længe, gemt væk i en fløj af bygningen, som tjenestefolkene ikke
havde adgang til… IMayhem stiller Sigrid Rausing, Hans Rausings søster, de ekstremt svære spørgsmål, som
tårner sig op over stofmisbrugerens venner og familie: Hvem kan hjælpe misbrugeren, der er overmandet af

en skamfuld sult og et ukontrollerbart behov? Og hvem kan hjælpe familien, der bliver suget ind i
misbrugerens selvdestruktion? Hvordan kan man hjælpe, når ”hjælp” i misbrugerens øjne uundgåeligt

indebærer frihedsberøvelse og familiedreven politistat? Sigrid Rausing fortæller hjemsøgende og smukt om
brorens og hans kones misbrug, om skammen og skylden over ikke at kunne hjælpe dem og om styrken i

kærligheden til ens familie. Mayhem, der er forfatter og forlægger Sigrid Rausings tredje bog og den første på
dansk, er en unik memoirer-fortælling om en familie, der på overfladen har alt bl.a. i kraft af deres Tetra Pak-

formue, men som langsomt ødelægges af stofmisbrug.
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