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Alkoholmisbrug i familien Movellas Hent PDF Hendes bror drikker og har brug for hjælp. Men kan hun
hjælpe ham uden selv at blive trukket med ned? Læs i historien "Under vand" om en søsters kamp for at

redde en bror, der engang stod hende meget nær.

I digtet "Endeløs ild" drikker mor en, to, mange øl. Læs datteren beretning om forsøget på at stoppe den ild,
der tændes i hendes mor.

"Kærligt, men bestemt" handler om Emma, hvis far drikker så meget, at hans bil havner i en blomsterkumme
på Vigerslev Allé. Klassekammeraterne griner og Emmas mor er ligeglad. Og det får knuden i Emmas mave

til at vokse.

Læs disse historier og 10 andre, der alle vandt en skrivekonkurrence om alkohol i familien. Bogene er blevet
til i samarbejde mellem Red Barnet, det sociale skrivesite Movellas og selvudgivelsesplatformen BoD.

Historierne er enten fiktion eller bygger på de unges egne erfaringer.
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