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Förlorad barndom Kathleen O'Malley boken PDF Hon togs från sitt hem och tvingades växa upp i en grym

klostervärld. Nu vill hon att världen ska veta vad som hände. Det här är den sanna och fruktansvärda
berättelsen om Kathleen O´Malleys förlorade barndom. 

Kathleen O´Malley föds 1942 i Dublins slum. Hennes

mamma är en hårt arbetande kvinna, men har fött sina barn utanför äktenskapet och det räcker för att de
sociala myndigheterna ska ha ögonen på henne. Hon förlorar vårdnaden om sina tre små flickor som sänds till
en klosterskola driven av den katolska nunneordern Sisters of Mercy. Kathleen är ensam och rädd när hon

bara fem år gammal kommer till nunnorna. Det är början på tio år av fysisk och psykisk misshandel,
förnedring och förtvivlan. 

Kathleen O’Malleys hjärtslitande och ocensurerade berättelse om sin barndom är
inte unik. I Irland fanns under samma tid 56 liknande skolor, så kallade Industrial schools. Den senaste tiden
har många röster höjts för att ställa de ansvariga till svars för den misshandel och förödmjukelse barnen
utsattes för. 

Idag lever Kathleen O’Malley tillsammans med man och son i Hertfordshire och arbetar som

fredsdomare i Middlesex, England.
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