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Kristoffer improviserer avancerede klaverkoncerter som 6 årig, og lærer at spille guitar på en uge som 7 årig.
Men i skolen opfører han sig som Dr. Jekyll og mr. Hyde. Pædagoger, lærere og skolepsykologer beskriver
ham alle som ekstremt grænsesøgende og tyrannisk. Fordi de overser, at han er autist, ender de med at gøre

ham psykotisk. De næste 8 år tilbringer Kristoffer på behandlingshjem.

En autentisk beretning fortalt af Kristoffer Brodka som i dag er 17 år og hans mor Dorte Brodka, uddannet
kommunal sagsbehandler, musiker og forfatter. Dorte Brodka har i de senere år holdt mere end 100 foredrag

rundt om i landet om den barske vej gennem behandlersystemet. Filmen kan bruges som et kursus i
højtfungerende autisme og er samtidig en anklage mod det danske behandlersystem: Ventetiderne som gør
børn syge, kommunerne som ikke overholder serviceloven, og pædagog- og læreruddannelsen som stadig

ikke har udviklingsforstyrrelser som obligatorisk pensum.
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tyrannisk. Fordi de overser, at han er autist, ender de med at gøre

ham psykotisk. De næste 8 år tilbringer Kristoffer på
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En autentisk beretning fortalt af Kristoffer Brodka som i dag er 17 år
og hans mor Dorte Brodka, uddannet kommunal sagsbehandler,

musiker og forfatter. Dorte Brodka har i de senere år holdt mere end
100 foredrag rundt om i landet om den barske vej gennem
behandlersystemet. Filmen kan bruges som et kursus i
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