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Lyset fra Fyrø Frank Bornakke Hent PDF Historien om Kristian, der efter års hjernevask lige så stille formår
at kaste et kritisk blik på den sekteriske organisation, som han har været involveret i fra ganske ung. Bogens
handling er inspireret af forfatterens egne erfaringer med sin tilknytning til det hedengangne Tvind. Frank
Bornakke (født 1957) er uddannet folkeskolelærer og journalist. Han har gået på Den Rejsende Højskole i
Tvind som elev og tog efterfølgende lærereksamen på Det Nødvendige Seminarium, hvorefter han virkede

som lærer på Tvind fra 1979 til 1980. Frank Bornakkes litterære karriere startede med romanen Lyset fra Fyrø
fra 1993, der er en kritisk beskrivelse af Tvind. Derefter har han skrevet 24 bøger om IT, der primært handler
om kontorgrammerne WordPerfect og Microsoft Office. Han har holdt en række foredrag om Tankekontrol,

hvor han belyser faren ved sekter og hvordan man undgår at blive inddraget i dem.
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