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Blottet Nassrin el Halawani Hent PDF Blottet er en vedkommende fortælling om kropsskam, venindejalousi
og forholdet til det andet køn.

Da Samiras dansklærer meddeler, at klassen skal på lejrtur til Lalandia, går Samira i chok. Hun hader sin krop
og bare tanken om fire dage med fælles omklædning og badning i et badeland er så angstprovokerende, at

hun overvejer at lægge sig syg. Men så er der lige det, at den lækre idrætslærer, Tobias, er den anden lærer på
turen, og Samira vil gøre alt for at være sammen med Tobias. Næsten.

»Jeg aner ikke, hvor jeg skal se hen uden at stirre ind i en bar røv. Jeg vil bare væk herfra, men alligevel glor
jeg. Glor på damen med maveskindet, der ser ud, som om det er krøbet i vask. Og på matronen, der kommer

vadende med to kæmpe bryster. De giver sig ikke det mindste, men klistrer til hende, som to enorme
madrasser.« - Citat fra bogen.

Pressen skriver:

»Fin og vedkommende roman om at skamme sig over sin krop, om venindejalousi og en klassetur til
Lalandia. Især for 14-16-årige piger, men drenge kan også læse med.«

– Lars Larsen, Lektør
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