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"En gribende autentisk fortælling, omhandlende mulige konsekvenser af omsorgsvigt og overgreb. Bogen
vidner om, og skildrer hvordan forfatteren, via mod, vilje, indsigt   og den rette hjælp, beviser at det kan lade

sig gøre, at få skabt sig et liv med meningsfulde værdier og respekt for sig selv, på trods af de sværeste
betingelser!!! Det at skrive sin livshistorie, kan være rigtigt givende som en del af sin egen terapeutiske
proces, og det har forfatteren i mine øjne gjort på fineste vis her". Henrik Faurholt, Psykoterapeut og

Familiebehandler.

 
 

En beretning, om det at vokse op i et ustabilt miljø med vold, alkohol, facade og hvor de primære
rollemodeller har været fyldt op med sig selv og deres egne behov. At vokse op med ADHD og PTSD,
grundet seksuelt misbrug fra 3-5 år i institution, om at have fortrængt disse minder for at overleve, mens

kroppen har husket dem. Om kampen igennem årene for ikke at lade det onde i en tage over, men ubevidst at
lade det blive sådan, da han aldrig havde lært at forholde sig til sine egne følelser eller andres. Dette førte til

et liv i den kriminelle verden med vold, våben, konflikter, alkohol og stoffer.
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