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En farlig kvinde – Diverse Hent PDF Anette Christine Haug, populært kaldet Stine, kom til verden i den
sidste krigsvinter. Det var en dejlig lille pige, en ren charmetrold, der strakte sine små, buttede arme ud for at
modtage sin mors kærlighed. Den fandt hun aldrig. Hun blev tværtimod snart klar over, at hun var et uønsket

barn.

Faderen var en strejfer og forsvandt snart ud af billedet. Moderen var alkoholiker og holdt til i
dagdrivermiljøet. Stine fik en stedfar, som misbrugte pigen seksuelt gennem lang tid, inden han blev afsløret.
Hun voksede op med fattigdom og mobning, og der vankede megen korporlig afstraffelse. Miljøet omkring

hende var præget af småkriminalitet, og alkoholmisbrug hørte til dagens orden. Stine udviste tidligt
adfærdsvanskeligheder og blev allerede som teenager indlagt på psykiatrisk sygehus. Senere i livet har hun
været inde at vende på sådanne steder med mellemrum. Stine blev aggressiv og lærte snart, at skulle hun

overleve, måtte hun bide fra sig. (Alle personnavne er fingerede).
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