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Former for vold Jack Kornbeck Hent PDF Forlaget skriver: Karen, der er 17 år og går i 2. g, har
vanskeligheder nok at se til, omgivet som hun er af barnagtige og egoistiske voksne. De, der burde støtte
hende og stå hende nær, holder sig på afstand af hende, og de, der burde holde sig på afstand af hende,

trænger sig ind på hende.

Hendes værste problem er moderens samlever, der åbenlyst efterstræber hende seksuelt. Karen værger for sig,
så godt hun kan. Overgrebene tager til i grovhed, og Karen indser kun halvt, at hun er undervejs fra de første

befamlinger og til det definitive voldtægtsforsøg.

Hvor meget kan hun holde til? Hvor meget skal hun finde sig i? Hvad skal hun stille op?

OM FORFATTEREN
Jack Kornbeck, født i 1945, cand.jur., har udover Former for vold blandt andet skrevet værkerne Tabet

(1974), Opklaringen (1983), Tilståelsen (1987) og Udfordringen (1988).
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nok at se til, omgivet som hun er af barnagtige og egoistiske voksne.
De, der burde støtte hende og stå hende nær, holder sig på afstand af
hende, og de, der burde holde sig på afstand af hende, trænger sig

ind på hende.

Hendes værste problem er moderens samlever, der åbenlyst
efterstræber hende seksuelt. Karen værger for sig, så godt hun kan.
Overgrebene tager til i grovhed, og Karen indser kun halvt, at hun er

undervejs fra de første befamlinger og til det definitive
voldtægtsforsøg.

Hvor meget kan hun holde til? Hvor meget skal hun finde sig i?
Hvad skal hun stille op?

OM FORFATTEREN
Jack Kornbeck, født i 1945, cand.jur., har udover Former for vold
blandt andet skrevet værkerne Tabet (1974), Opklaringen (1983),

Tilståelsen (1987) og Udfordringen (1988).
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