
Sult
Hent bøger PDF

Roxane Gay
Sult Roxane Gay Hent PDF Med stort mod fortæller Roxane Gay historien om sin krop og sin sult, om den
gruppevoldtægt hun oplevede som tolvårig, og som ændrede hendes liv for altid. Hun fortalte hverken sine
forældre eller andre, hvad der var sket, men beskyttede sig i mange år mod smerten ved at spise sig større og
større. Med skam og skyld og selvhad til følge. For hvordan er det at være i en uregerlig krop i en kultur, der

gør alt for at bringe den under kontrol? Hvordan er det at blive mødt med væmmelse og foragt af en
omverden, der kun ser en overvægtig krop? Og hvad betyder det at være overvægtig i en tid, der dyrker den
tynde, gennemtrænede krop? Med udgangspunkt i personlige erfaringer diskuterer Gay vores forhold til
nydelse, udseende, race, seksualitet og det at fylde. En tankevækkende og bevægende erindringsbog om

kroppen og kvinden.
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