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Kys og knuste drømme Linda Lassen Hent PDF Kys og knuste drømme er en gribende og varm historie om
ensomhed, omsorgssvigt og den konstante angst for moderens tilbagefald til drikkeriet. Rebekka får en

dagbog i fødselsdagsgave. Her kan hun skrive om alle sine kys og knuste drømme; om alle de
hemmeligheder, hun ikke kan sige til nogen – og hemmeligheder er der nok af. Hun bor med sin mor og
lillesøster. Forældrene er blevet skilt og hendes storebror, Theo, er på efterskole. Langsomt bliver historien
rullet ud, og det bliver tydeligt, at der er problemer i den lille familie. Alt var ellers begyndt at se lysere ud.
Moderen gik til møder, fik en kæreste og blev veninde med Isabella, der både støttede og var en sjov og

spændende voksen. Men tegnene lader sig ikke overse. Moderen er begyndt at drikke igen. Hun er kommet i
dårligt selskab, og det er gået forbi med kæresten. Det er svært at tale med nogen om det. En dag forsvinder
lillesøster og så tager tingene fart. Foruden det altoverskyggende problem med moderens drikkeri, så er der

også plads til teenagelivets store og små bump, opture og nedture som for eksempel sværmerier og
forelskelser, venskaber, tanker om livet og alt det der nu sker inde i hovedet på unge mennesker. Det er
desværre ikke kun enkeltstående tilfælde med børn og unge, der vokser op i en familie med misbrugs-

problemer. Emnet bliver regelmæssigt belyst i tv-udsendelser og artikler i både trykte og sociale medier – og i
2014 fik TUBA Danmark Kronprinseparrets Sociale Pris for deres indsats for at skabe opmærksomhed om
problemet og synliggøre konsekvenser, og for at bryde det tabu, det er, at vokse op i en alkoholramt familie.
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ikke overse. Moderen er begyndt at drikke igen. Hun er kommet i
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