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Her ligger jeg og bløder Jenny J\u00e4gerfeld Hent PDF Jenny Jägerfeld vakte i 2010 berettiget opsigt blandt
svenske anmeldere med denne sprogligt ækvilibristiske ungdomsroman og modtog den prestigefulde August-

pris for bogen. Selve åbningsscenen i romanen eksponerer med effektfuld nøgternhed det højdramatiske
anslag: Klokken var et kvarter i et torsdag d. 12. april, dagen før den internationalt postulerede ulykkesdag,
og jeg havde lige savet den yderste del af min venstre tommelfinger af med en elektrisk stiksav. Sådan! På en
gang fandenivoldsk, og hudløst blotlægger romanen herefter 2 dramatiske måneder i Majas liv. En periode
med opbrud og søgen. Opbrud fra de vante velordnede og trygge omgivelser med en jovial hyggefar og et
spring ud på det dybe vand i søgen efter sin überperfekte psykologmor, der er som sunket i jorden. En mor

som ellers altid har kontrol med alting. Og en roman om Majas søgen efter sig selv og et nyt ståsted.
Rapkæftet har nogen kaldt bogen. Det er den også. Men den er også meget mere! Rapkæftet ungdomsroman
om ensomhed og følelsen af at være udenfor Maja ville aldrig skade sig selv, aldrig med vilje, sådan som alle
åbenbart er så urolige for. Det vil sige alle bortset fra Majas mor. Hende er det tværtimod Maja, der er urolig
for. Til en fest, hun ikke er indbudt til, møder Maja den tyveårige Justin, en superverbal bilmekaniker med
lyserøde bukser, der får hende til at glemme alt om fraværende mødre og afsavede tommelfingre. Men så

læser Maja en mail, der ikke er til hende, og som gør mere ondt end alle stiksave i verden. Fra 15 år. Oversat
af Susanne Vebel.
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