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Hon bad om det Louise O'Neill boken PDF Viktig och skrämmande aktuell debattbok i romanform, om

våldtäktsoffer och skuldbeläggande.

Sommaren har precis börjat och hela världen ligger för artonåriga Emma ODonovans fötter. Hon är populär
och vacker, och hon vet om det. I den lilla staden där hon bor är hon alltid i händelsernas centrum. Festen
som förändrar hennes liv börjar precis som vanligt. Alla är där. Allas blickar är på Emma. Men sedan händer
något. Nästa dag vaknar hon upp halvnaken i den gassande solen på trappan utanför sitt hem, och vet inte

varför hon mår så dåligt.

Men alla andra vet. På Facebook dyker fotografier upp från festen. Detaljerade fotografier på Emma. (Slampa.
Bitch. Slyna. Hora.) Hennes vänner vill inte prata med henne och hennes familj förstår inte. Hur ska hon

kunna gå vidare? Och varför skulle någon tro henne när hon själv inte minns?

Sagt om Hon bad om det:
"Den här boken tar upp en hemsk historia som många går igenom IRL." - tidningen Frida

"Från att vara centrum i det hottaste gänget till social paria." - Folkbladet
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