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Højt at flyve Randi Allerup Hent PDF Bogen handler om Randi Allerups liv i Danmark fra 1944 og
hovedsagelig om hendes evige kamp med sygdommen manio depressiv, som har præget hele hendes liv og

har givet hende mange op- og nedture.

Uddrag af bogen
”Når man lever som en zombi, som jeg gjorde tidligere i dette forløb, er man som en parasit, der lukrerer på

samfundet uden at yde noget.
Ingen ville opdage det, hvis jeg en dag ikke var mere. Men menneskets elvopholdelsesdrift fornægter sig

gudskelov ikke. I min sorg over mit problematiske liv kan jeg stadig mobilisere et HÅB OM EN FREMTID,
om ikke andet så på lavere plus end tidligere. Jeg har altid troet på skæbnen; at man måtte tage den til

efterretning og leve i henhold til de vilkår, den måtte afføde. Jeg tror også, at det enkelte menneske skal lide i
det omfang, det er i stand til at tackle lidensen.”

Om forfatteren
Randi Allerup er født i Hampen, Midtjylland og har boet i flere områder i Danmark, Indien og Cuba. Hun er
uddannet kontorassistent og 3 sproglig korrespondent og har arbejdet i flere internationale virksomheder som

direktionssekretær. Randi Allerup bruger sin tid som pensionist til frivilligt, humanitært arbejde.
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