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Kinderwhore Maria Kjos Fonn Hent PDF Forlaget skriver: Charlottes mor er altid hjemme, og alligevel er hun
der aldrig rigtig. Hun tilbringer størstedelen af tiden med at sove og fylder sig med stærke piller for at være

mindst muligt vågen.

Når moren ikke sover, skaffer hun nye fædre til sin datter. En af dem viser Charlotte, at livet kan være
anderledes og bedre. Men det varer alt for kort tid, så kommer der en ny far.

Som 12-årig får Charlotte en far, som ikke kan kende forskel på hende og moren. Hun begynder at forstå
fordelen ved morens pilleforbrug, for med pillerne kan hun lukke af for sine følelser. Charlotte kommer
hurtigt til at leve fuldstændig afskåret fra såvel sig selv som andre mennesker. Men kan man overhovedet

klare sig gennem så destruktiv en barndom?

Kinderwhore er en rå og stærk historie om en opvækst med en far for meget og en mor for lidt.
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