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Jeg er vokset op i et miljø og har nogle oplevelser med mig, som ville få nogle til at bryde helt sammen. Jeg
har ofte haft lyst til at rejse mig og flygte fra det hele, men jeg blev og kæmpede videre for mit liv. Jeg har

kæmpet mig op ad isbjerget, som med tiden bare blev større og større. Jeg har haft utrolig meget modgang og
svære tider, men jeg står her endnu, jeg er stadig et helt menneske. Denne bog er første bog, som fortæller om

min kaotiske og rodede opvækst og starten af mit voksenliv, hvor jeg pludselig skulle til at lære at være
voksen og passe på mig selv med de mursten, jeg havde med i rygsækken, men samtidig skulle jeg også til at

lære at være mor på fuld tid.

Uddrag af bogen

Det er et spørgsmål, jeg har haft i mit hoved så mange gange, efter jeg er blevet voksen. Og jeg kan ikke
komme frem til, om jeg blev svigtet eller ej. Jeg var et meget vanskeligt barn i mit eget hoved, min far

opdagede det bare aldrig, da jeg ikke ville virke svag over for ham, for i hans univers var jeg den gode og
store storesøster, som skulle passe på min mindre søster, for hvis jeg ikke kunne tåle min mors svigt, så kunne

hun jo heller ikke, så han opdagede nok aldrig helt det kaos, der herskede inde i mit hoved.

Om forfatteren

Natascha er født i 1995 på Odense UniversitetHospital som nummer fire i en søskendeflok på fem. Hun har
boet hos sin far sammen med sin fem år yngre lillesøster en stor del af sin barndom på grund af morens

alkoholmisbrug. Som ung voksen medvirker hun i programmet De unge mødre og får to børn i en tidlig alder.
Med sig i bagagen har hun en masse dårlige oplevelser, som hun i dag bearbejder bl.a. ved at skrive om sine

oplevelser.

 

Forfatteren skriver:

Jeg er vokset op i et miljø og har nogle oplevelser med mig, som
ville få nogle til at bryde helt sammen. Jeg har ofte haft lyst til at

rejse mig og flygte fra det hele, men jeg blev og kæmpede videre for
mit liv. Jeg har kæmpet mig op ad isbjerget, som med tiden bare blev
større og større. Jeg har haft utrolig meget modgang og svære tider,
men jeg står her endnu, jeg er stadig et helt menneske. Denne bog er
første bog, som fortæller om min kaotiske og rodede opvækst og
starten af mit voksenliv, hvor jeg pludselig skulle til at lære at være
voksen og passe på mig selv med de mursten, jeg havde med i

rygsækken, men samtidig skulle jeg også til at lære at være mor på
fuld tid.

Uddrag af bogen

Det er et spørgsmål, jeg har haft i mit hoved så mange gange, efter
jeg er blevet voksen. Og jeg kan ikke komme frem til, om jeg blev
svigtet eller ej. Jeg var et meget vanskeligt barn i mit eget hoved,
min far opdagede det bare aldrig, da jeg ikke ville virke svag over



for ham, for i hans univers var jeg den gode og store storesøster, som
skulle passe på min mindre søster, for hvis jeg ikke kunne tåle min
mors svigt, så kunne hun jo heller ikke, så han opdagede nok aldrig

helt det kaos, der herskede inde i mit hoved.

Om forfatteren

Natascha er født i 1995 på Odense UniversitetHospital som nummer
fire i en søskendeflok på fem. Hun har boet hos sin far sammen med
sin fem år yngre lillesøster en stor del af sin barndom på grund af

morens alkoholmisbrug. Som ung voksen medvirker hun i
programmet De unge mødre og får to børn i en tidlig alder. Med sig i

bagagen har hun en masse dårlige oplevelser, som hun i dag
bearbejder bl.a. ved at skrive om sine oplevelser.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=MÆLKEBØTTEPIGEN&s=dkbooks

