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Mørke rum Kristina Aamand Hent PDF Dine dybeste hemmeligheder er dem, du ikke selv kan se. Mørke
rum er en barsk YA-roman, der med skiftende perspektiver og flere sammenflettede historier gør op med vores
forestillinger om overgreb, ofre og tilsyneladende gerningsmænd. "Det er jo forfærdelig synd for de piger, men

når man leger med tændstikker, kommer der ild."Sophia har sin mors ord med sig, da hun starter i
sygeplejepraktik på Klinikken for seksuelle overgreb. Bærer kvinderne virkelig en del af ansvaret for, at de er

blevet overfaldet? Sophias veninde,Maysun, har regnet det hele ud: Det gode liv betyder ingen sex før
ægteskab, et godt job som financial controller og en succesfuld forretningsmand som fremtidig ægtemand.
Har hun regnet rigtigt? Parvatis forældre har accepteret et ægteskabstilbud fra en passende bejler. Men kan
hun leve op til sin mands krav? Elias er Sophias storebror: fornuftig og ansvarlig, og så skal han være læge.
Elias drømmer om Nanna, men da han endelig har hende på tomandshånd, bliver drømmen til et mareridt. Og
så er der pigen, der ligger i sin seng alene om natten - indtil døren til hendes værelse går op, og hun svæver
ud af sin krop. Hvem skal hjælpe hende? Mørke rum tager følsomt og frygtløst læseren ved hånden, inviterer

ind i mørket og tænder lyset.
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