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Sannes værste mareridt er to historier om samme emne: Seksuelle overgreb mellem søskende. I Daniels værste
mareridt kommer vi ind under huden på en ung fyr, der netop er ved at stifte bekendtskab med det modsatte
køn. Hans storesøster morer sig med, at han er nem at påvirke seksuelt, men det får katastrofale følger. I

Sannes værste mareridt følger vi Sanne, som føler sig forfulgt af sin halvbror. Fortvivlet får hun fortalt om sit
problem til en veninde og sammen lægger de en plan for, hvordan de kan få ham stoppet. 98 sider, blødt
omslag med flapper. Uddrag fra Sannes værste mareridt Daniel stod og bredte sig i døråbningen med et

selvtilfreds smil over hele hovedet. Han følte sig stor og stærk. Følte, at han havde magten, hvilket han sådan
set også havde. indtil videre. "Det her øjeblik har jeg ventet på hele dagen," sagde han med et forførisk blik
og smækkede døren i bag sig. "Hvad vil du?" spurgte hun og krøb sammen i hjørnet af sofaen med den

sædvanlige pude som skjold. Han svarede ikke, men gik hen og satte sig ved siden af hende. Han rev puden
ud af hænderne på hende og lod blikket glide ned over hendes krop, som hun prøvede at skjule, så godt hun
kunne. "Hvad vil du?" spurgte hun igen og mærkede, at tårerne begyndte at trille ned ad kinderne på hende.
Om forfatteren: Henrik Bakmann, f. 1966, arbejder som folkeskolelærer på Danmarks største privatskole,

Randers Realskole, hvor han underviser elever i 8.-9. kl i dansk, historie, kristendom og samfundsfag. Han er
uddannet typotekniker og arbejdede sideløbende som studievært på et radio-ungdoms-program, hvor

interessen for unge mennesker voksede. Efter endt uddannelse tog han en drama-leder-uddannelse, hvor han
blev daglig leder af et ungdomsteater. Senere blev de to uddannelser kombineret i en læreruddannelse. Han
har tidligere udgivet ung-domsbogen "Når sandheden skal frem". Henrik Bakmann er bosiddende i Randers.
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selvtilfreds smil over hele hovedet. Han følte sig stor og stærk. Følte,
at han havde magten, hvilket han sådan set også havde. indtil videre.
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