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Jeg kan ikke mærke det.
”
Kan ikke mærke, hvornår jeg er

SPISEFORSTYRREDE
OPTEGNELSER

sulten og mæt. Kan ikke stole
på min følesans, tør ikke stole
på min logik. Samtlige måltider
arrangeres og anrettes fortsat af
min mor, selvom jeg snart er
myndig og efter sigende altid
har været moden af min alder.
Jeg mærker mistro, mistillid og
manglende appetit, hver gang
maden må makuleres, men
mangler modet til selv at
servere. De mange måneders
manglende kontrol har gjort
mig svag. Svækket min evne til
selv at agere, endog tage ansvar.
Ved ikke, hvad der er rigtigt og
forkert, længere (…) Trænger i
den grad til genoptræning i at
begå mig i livet.

215 mm

FLÆSK ER BÅDE STÆRK, RØRENDE, HUDLØS, VELSKREVET
OG IKKE MINDST UENDELIG MODIG. DEN ER UNG, VRED,
TALENTFULD, FYLDT MED VIDUNDERLIGE REFLEKSIONER OG
ET MYLDER AF TANKER FRA ET SIND I OPRØR.
– RENÉE TOFT SIMONSEN

Dette er en virkelig historie om at føre et dobbeltliv.
Om at være en helt almindelig dansk gymnasieelev, om en modelkarriere, der bliver kørt i stilling, om et stærkt bånd til en kærlig
mor. Men over det tilsyneladende perfekte, strålende ydre lægger der
sig en spiseforstyrret skyggeside.

FFLÆSK
LÆSK
LÆSK

Et trekantsdrama mellem 15-årige Vanessa Joy Hobbs, spejlet og
vægten begynder, og snart bliver det svært både for hende selv og
for læseren at skelne mellem virkelighed og vrangforestilling.
Hun kommer ind i et behandlingsforløb i et hospitalssystem, hun
finder så fuld af huller, at hun føler, hun ryger lige igennem. Og
hvem skal gribe hende? Familiens trygge favn opløser sig i takt med,
at hendes skrig bliver højere og højere. Samtidig kæmper hun for at
blive i jobbet som model i en modebranche, der kun har fokus på
facade og lange, slanke ben.

Vanessa Joy Hobbs (født 1993) er
opvokset på Vesterbro i København
og har siden 5-årsalderen primært
boet hos sin mor. FLÆSK er hendes
første bogudgivelse.

FLÆSK

FLÆSK er et rystende og hudløst ærligt portræt af, hvordan det
er at være ung i dag, at være vred, at føle svigt, at være syg og
psykisk sårbar. En modig fortælling om at bryde tabuer og
træde frem – præcis, som man er.
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