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Hans och Kent växer upp i ett hem fyllt av våld, missbruk och övergrepp. De blir flyttade till LVU-hem. Men
de har ett mål och det är mannen som skapat alla trauman, fadern. Beslut om att ta hans liv gör att de rymmer.
Men den verklighet de känner, tänkandet i olika situationer sätter dem i svåra problem. Rädslor och utsatthet
för dem sakta in i den värld som de känner. En värld fylld av kriminalitet och droger, psykiska problem.
Mardrömmar och ständiga rädslor. Vi får komma in i en värld som är verklighet för många barn och

ungdomar i dag. En värld många inte känner till och samtidigt blundar många för den. Hans och Kents
berättelse är inte unik men samtidigt overklig och skrämmande. Jag vill visa Hur missbruk våld och

övergrepp förstör barns uppväxt både psykiskt och fysiskt. Hur liv och framtid går till spillo. Så som man blir
fostrad är den person man också blir. En ständigt rädd, en annan ständigt bitter och fylld av hat. Hur blir deras

liv? Hur ser deras framtid ut?

En Mörk Historia tar dig med in i rättsfallen som chockerar förbryllar och förfärar Sverige. 2020jun02
Utforska Elin Hellströms anslagstavla Hus verklighet på Pinterest. The middle road 7B Orminge Sweden.

En Annan Bokhandel

Jämförbarheten mellan olika bibliotekstyper är dålig statistiken anses delvis mäta fel. Check out En annan
verklighet by Dyl Petra on Amazon Music. Ser du som det under människan gjort. Oskar Schönning. En mörk

historia Om podcasten En mörk historia. Vi får följa med på. En intervju definieras som en
kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda
registreras i någon form genom bandspelare anteckningar eller videoupptagning. Även Värmdös ungdomar

har en annan verklighet idag än för ett år sedan.
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