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»En skakande skildring av en spelberoendes
infernovandring«

Majgull Axelsson

»En unik och oerhört gripande bok om ett av
våra största folkhälsoproblem. Jag blev arg,
ledsen, chockad och glad. Det har saknats
en sådan här nära och personlig bok om
spelberoende.«

Kim Grahn, ordförande i
Spelberoendes riksförbund

När allt är förlorat

En bok om spelberoende
Joakim Björck
När allt är förlorat är en sann berättelse om hur två
familjer krossas av lögner, självförakt och girighet. Spel
om pengar går som en röd tråd genom berättelsen. Bokens
huvudpersoner, Mikael och Madeleine, är två människor som
får sina liv förstörda av spelberoende. Mikael utvecklar ett
spelberoende och gör, i takt med förlusterna, allt för att dölja
det. Lögnerna och skulderna leder Mikael in i självdestruktion
och självmordstankar. Bokens andra huvudperson, Madeleine,
blir från tidig ålder manipulerad och utnyttjad av sin mamma.
En mamma som, lämnad av ännu en man, dövar sin ångest i
bingohallen. Högarna med obetalda räkningar växer. Hemmet
förfaller. Madeleine gör sig till medberoende och tar på sig
skulden.
Det är två starka berättelser om självutplåning, men också
om kampen för att vinna tillbaka sina liv. Boken beskriver inte
bara hur ett spelberoende uppstår och vilka konsekvenser det får,
utan också hur man tar sig ur beroendet. I dag är både Mikael
och Madeleine aktiva inom Spelberoendes riksförbund.

om pengar är lika beroendeframkallande som alkohol och
narkotika, eftersom effekterna på hjärnans belöningssystem
är de samma.

Om författaren
Joakim Björck, född 1973, arbetar sedan 1997 som reporter
på Helsingborgs Dagblad. Han nominerades 2006 till Nära
Journalistpriset för landets bästa lokaltidningsjournalistik.

När allt är förlorat skildrar ett av våra största folkhälso
problem. Fler än en halv miljon svenskar är spelberoende eller
ligger i riskzonen för att få problem med sitt spelande. Spel
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