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Pigen i papkassen er en sandfærdig skildring, krydret med poesi og smil. En skildring af Revselsesretten,
Janteloven og det at være et specialbarn med behov for samtidsforståelse og at besidde spirituelle evner. Pigen
i papkassen handler om at tale sig fra at blive myrdet i en alder af 8 år af en af Danmarks mest bestialske
mordere hidtil. Når hjernen tænker, hjertet føler, men instinktet ved. En personlig beretning, som indrammer
den meningsløse gerning, men som også viser, hvordan nytilkomne dæmoner bliver og kan næres af de ældre
dæmoner indeni. Hvordan man ved hjælp af det guddommelige, selvtillid og mod kan vælge Livet, Lyset og
Kærligheden frem for underkastelse og had. Bogen henvender sig til voksne. Uddrag af bogen Han grinede og
tog sin ene hånd på venstre styr, og med højre hånd holdt han godt fast på papkassen, kiggede sig omkring og
begyndte lige så stille at gå hen ad fliserne og hen på parkeringspladsen, op mod skoven. Han vendte sig hele
tiden om for at se, om jeg stadigvæk var der, og jeg vinkede til ham med venstre arm. Det virkede uendeligt.
Til sidst var han væk. Jeg ventede i et yderligere stykke tid, jeg vidste jo ikke, om han stod på lur bag ved
hushjørnet. Endelig, og med mine sidste kræfter, fik jeg slæbt mig de tyve meter hen til mormors port. Det
virkede som tyve kilometer, men mine knæ skælvede. Mine bukser var våde af tis, og jeg frøs. Han kommer
og henter mig om lidt! Om forfatteren S.S. Bonde, født i Ebeltoft i 1969, er autodidakt multikunstner med
fokus på glas og billedkunst. Hun er ud af en søskendeflok på fire med faglærte håndværkerforældre – en
opvækst præget af resultater.

S.S. Bonde arbejder med udgangspunkt i de 6 elementer og arbejder meditativt ud fra begrebet Sandhed er
Lyset.
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