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Ind i mørket Pia Brandt Danborg Hent PDF Emmas far, Leif, råber og skælder ud, så Emma og hendes mor
må dukke sig for de hårde ord hver dag. Den dag Emma holder julefrokost for klassens piger, kommer Leif

uventet tidligt hjem og opdager dem. Og han bliver rasende og ender med at slå Emmas mor. Som en reaktion
på det psykisk hårde miljø dukker der monstre op i Emmas liv. Læs om Emmas liv, og om hvordan hun får
håndteret monstrene, som hun ser, men som andre ikke kan se. Læs om hvad veninderne siger, om hendes
mor, om Jette, og om Emma tør drømme om fremtiden igen. Denne bog er skrevet til alle de dejlige børn og
unge i Danmark, der har det svært - og især dem, der har det så svært, at reaktionen bliver at høre eller se ting,
som andre ikke kan se. Bogen er også skrevet til andre unge, til lærere og sundhedspersonale og til forældre,
således at bogen kan fungere som arbejdsbog i skolerne eller som støtte for pårørende. Olivia Rachel B.

Dinnage skriver om bogen, at hun "vil gerne sige en stor tak til Pia Brandt Danborg for at have skrevet denne
bog. Tak fordi du giver en stemme til de unge mennesker, der ikke selv har mulighed for at fortælle deres

historie - og giver håb til dem, der måske både kæmper med og mod sig selv, sin omgangskreds og systemet.
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