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De glemte børn Richard McCann Hent PDF Forlaget skriver: En sen aften bliver seks-årige Richard og hans
tre søstre som så ofte før efterladt alene hjemme, da deres mor går på pub. Men denne gang vender hun ikke

tilbage - hun bliver det første offer for seriemorderen the Yorkshire Ripper.

Børnene bliver anbragt på børnehjem, og efter nogle uger dukker deres far, som de ellers ikke har set i et år,
pludselig op. Han tager dem med på udflugter og præsenterer dem for sin kæreste, og børnene begynder at tro

på fremtiden, da de flytter ind hos ham. Men lykken varer kort, for deres far udsætter dem for en streng
opdragelse og nyder at terrorisere de fire børn.

Samtidig genoplever børnene sorgen over morens død, hver gang seriemorderen slår til og myrder en ny
kvinde. Men ingen bekymrer sig om det, og de får ingen hjælp til at bearbejde traumerne.

De glemte børn er en gruopvækkende beretning om fire søskende, der mister deres mor, og som efterfølgende
behandles rædselsfuldt af såvel myndigheder som familie.
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