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Felicia forsvandt Felicia Feldt Hent PDF Felicia Feldt er nummer tre ud af ni børn. Men frem for alt er hun
barn af hele Sveriges børneopdragelsesguru og forfatter til De kære børn, Anna Wahlgren. Hendes stærkt
personlige beretning om en barndom præget af svigt, alkoholmisbrug og manipulation er rystende læsning.

Papfædrene røg ind og ud af hjemmet – i bogens omtales de systematisk med nummer – og
opdragelsesguruen flyttede jævnligt sin store børneflok for at komme tættere på sin nyeste kærlighed. En

gang helt til Egypten. Forinden havde hun slettet alle spor af fortiden – bl.a. brændt billederne af Felicias far.

Er det virkelig sandheden om livet med ”verdens bedste mor”? Feldts bog har rystet svenskerne – og givet
anledning til store avisoverskrifter i Sverige. For bogen er et moderopgør af de mest dramatiske, og som

sådan både uhyggelig og vedkommende læsning. Hvordan slipper man helskindet fra sin barndom? Felicia
Feldt må leve med dybe ar på sjælen, men det er hendes nøgterne, barnlige registrering af barndommens

hændelser, der gør denne bog til noget langt ud over det sædvanlige.
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