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Med livet som indsats - en ludoman taler ud Claus Elgaard Hent PDF "Mange tror, at ludomaner spiller for at
vinde penge. Det er der ikke en, der gør. Vi spiller for at bedøve smerten fra livet." Claus Elgaard var en af
TV 2's mest eksponerede sportsværter. Altid velklædt og altid velforberedt. Men bag facaden var hans liv et
kaos. I MED LIVET SOM INDSATS fortæller TV 2-vært Claus Elgaard for første gang om sit livs mareridt -
et spillemisbrug, der i flere år kontrollerede hans liv, og som bogstaveligt talt var tæt på at slå ham ihjel.

MED LIVET SOM INDSATS er også historien om Claus Elgaards opvækst i skyggen af storesøsterens død.
Om faderens spille- og alkoholmisbrug. Om et forlist ægteskab og et kaotisk kærlighedsforhold, som endte

med en tragisk død. Endelig er det beretningen om den behandling for ludomani, som Claus Elgaard tog imod
i 2007, og som hjalp ham med at vinde livet tilbage.

 

"Mange tror, at ludomaner spiller for at vinde penge. Det er der ikke
en, der gør. Vi spiller for at bedøve smerten fra livet." Claus Elgaard
var en af TV 2's mest eksponerede sportsværter. Altid velklædt og
altid velforberedt. Men bag facaden var hans liv et kaos. I MED

LIVET SOM INDSATS fortæller TV 2-vært Claus Elgaard for første
gang om sit livs mareridt - et spillemisbrug, der i flere år

kontrollerede hans liv, og som bogstaveligt talt var tæt på at slå ham
ihjel. MED LIVET SOM INDSATS er også historien om Claus
Elgaards opvækst i skyggen af storesøsterens død. Om faderens
spille- og alkoholmisbrug. Om et forlist ægteskab og et kaotisk
kærlighedsforhold, som endte med en tragisk død. Endelig er det

beretningen om den behandling for ludomani, som Claus Elgaard tog
imod i 2007, og som hjalp ham med at vinde livet tilbage.
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