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Dealbreaker Cindy Lynn Brown Hent PDF Forlaget skriver: De fleste kender til søvnløse nætter, til at vride
og vende sig i sengen og længes efter søvn, mens tankemylderet raser, søvnen udebliver og klokken

uvægerligt tæller ned mod morgen og det frygtede vækkeur. For omkring 6% af befolkningen er dette en
kronisk tilstand med voldsomme omkostninger.   Ikke at kunne sove kan føles som noget af en dealbreaker i

forhold til alt det, et menneske ønsker sig og vil. 
 Digteren Cindy Lynn Brown er blandt de 6% og har kæmpet med søvnløshed i størstedelen af sit liv.

Ansporet af de endeløse vågne nætter har hun begivet sig ud i en digterisk kortlægning af de elementer, som
søvnløsheden og søvnen består af: digtsamlingen Dealbreaker. Bogen er opdelt i de fire faser i en normal
søvncyklus for et voksent menneske: døs, slow wave, delta og REM.   Digtene er et mix af personlige

erfaringer med søvnløshed og søvn, forskning og pop-videnskab, fakta om konsekvenserne af søvnløshed,
såkaldte ”gode” tips og fifs om søvn samt vrede over hvordan samfundet favoriserer A-mennesker, trods det

at vores naturlige døgnrytme er medfødt og ikke kan ændres.    
 Bogens digte aftegner et virvar af frustrationer, sårbarhed, desperation, drømme, fascination og søgen efter

svar og løsninger. Søvn er essentielt, men reelt vi ved stadig kun ganske lidt om søvn, drømme og
søvnløshed. Med et personligt, poetisk blik på søvnløsheden føjer Dealbreaker endnu et lag til det, der

findes. 
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