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Mørke rum Kristina Aamand Hent PDF "Det er jo forfærdelig synd for de piger, men når man leger med
tændstikker, kommer der ild."

Sådan siger Sophias mor, og ordene runger i Sophias hoved, da hun starter i praktik på Klinikken for
seksuelle overgreb. Første dag står hun ansigt til ansigt med en kvinde, som har været holdt fanget i fire døgn.

Maysun har regnet det hele ud: Det gode liv betyder ingen sex før ægteskab, et godt job som financial
controller og en succesfuld forretningsmand som ægtemand.

Parvatis forældre har accepteret et ægteskabstilbud fra en passende bejler. Men kan hun leve op til sin mands
krav?

Elias drømmer om Nanna, men da han endelig har hende på tomandshånd, bliver drømmen til et mareridt.

Og så er der pigen, der ligger i sin seng om natten – indtil døren til hendes værelse går op, og hun svæver ud
af sin krop. Hvem skal hjælpe hende?

De sammenflettede historier i "Mørke rum" tager livtag med vores forestillinger om overgreb, ofre og
tilsyneladende gerningsmænd.

Kristina Aamand (f. 1972) er uddannet sygeplejerske og socialrådgiver. I en årrække arbejdede hun på Center
for voldtægtsofre på Rigshospitalet, og hun rådgiver stadig unge omkring seksuelle tabuer. Men hun er først
og fremmest forfatter og foredragsholder. I 2015 vandt hun forlaget Carlsens YA-romankonkurrence med "For
enden af din pegefinger", og i 2018 modtog hun Blixenprisen for årets børne- og ungdomsudgivelse med

romanen "Valget".

 

"Det er jo forfærdelig synd for de piger, men når man leger med
tændstikker, kommer der ild."

Sådan siger Sophias mor, og ordene runger i Sophias hoved, da hun
starter i praktik på Klinikken for seksuelle overgreb. Første dag står
hun ansigt til ansigt med en kvinde, som har været holdt fanget i fire

døgn.

Maysun har regnet det hele ud: Det gode liv betyder ingen sex før
ægteskab, et godt job som financial controller og en succesfuld

forretningsmand som ægtemand.

Parvatis forældre har accepteret et ægteskabstilbud fra en passende
bejler. Men kan hun leve op til sin mands krav?

Elias drømmer om Nanna, men da han endelig har hende på
tomandshånd, bliver drømmen til et mareridt.

Og så er der pigen, der ligger i sin seng om natten – indtil døren til
hendes værelse går op, og hun svæver ud af sin krop. Hvem skal



hjælpe hende?

De sammenflettede historier i "Mørke rum" tager livtag med vores
forestillinger om overgreb, ofre og tilsyneladende gerningsmænd.

Kristina Aamand (f. 1972) er uddannet sygeplejerske og
socialrådgiver. I en årrække arbejdede hun på Center for

voldtægtsofre på Rigshospitalet, og hun rådgiver stadig unge
omkring seksuelle tabuer. Men hun er først og fremmest forfatter og

foredragsholder. I 2015 vandt hun forlaget Carlsens YA-
romankonkurrence med "For enden af din pegefinger", og i 2018

modtog hun Blixenprisen for årets børne- og ungdomsudgivelse med
romanen "Valget".
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