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En skygge af mig selv Katie Bagger Hent PDF Endnu engang har jeg glemt alt om pædagogik, jeg har lokket
med en chokolade og står nu på badeværelset, glæder mig over, at jeg endelig har fået hende herud. Ella er 12
år og kan ikke lide at komme i brusebad, strålerne på hendes hud gør ondt siger hun, men nu er hun på vej i

bad, hun er glad, men jeg ved, at det kan lynhurtigt vende til vrede, når jeg skal vaske hendes hår.

Jeg forsøger, med humor, mens jeg kigger mig omkring, hvad kan jeg komme til skade på, hvor er
flugtvejene, for jeg skal kunne komme ud hurtigt. Der er kun et lille vindue i toppen af badeværelset, som jeg

ikke vil kunne klemme mig ud af, ikke engang med lidt god vilje og så er der døren bag mig.

Jeg vender ikke ryggen til hende, mine ben ryster. Så tag dig dog sammen for fanden, hun er din datter tænker
jeg for mig selv. Jeg vasker hendes hår, det går fint, denne gang.
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