
Stark ungdomsroman öppnar upp för samtal om sexuella övergrepp
Elsa kan inte tänka på vad som hände på den föräldrafria festen. Definitivt inte tala om det. Hon skäms så fruktansvärt. Elsa
skulle vilja förklara sig. Berätta. Fast det kan hon ju inte. Och alla vet väl ändå?

Ulla M Nissen har skrivit en stark ungdomsroman med målet att öppna upp för samtal om sexuella övergrepp bland unga. 

 

 

De kommer ändå inte tro mig är Ulla M Nissens debutroman. Hon kände att hon fyllde ett tomrum när hon skrev boken.

– I dag finns inte mycket ungdomslitteratur utgiven i ämnet, trots att det är så oerhört många som är drabbade, säger Ulla och tillägger:

– Statistiken visar skrämmande siffror och troligen är mörkertalen stora.

Ulla har själv människor i sin närhet som drabbats, även om den här berättelsen är fiktiv. Det är hennes förhoppning att alla som är utsatta ska
förstå att han eller hon inte är ensam.

– De allra flesta som blivit utsatta känner skuld och skam, och väljer att inte berätta. Det leder ofta till sämre självkänsla, och med tiden kan till
exempel självskadebeteenden och ätstörningar utvecklas, säger Ulla M Nissen.

I centrum för berättelsen finner vi 14-åriga Elsa, som på en fest följer med en kille till ett sovrum och där blir utsatt för ett sexuellt övergrepp.
Chockad stänger hon av sina känslor under övergreppet och blir passiv. Efteråt, när hon flyr från festen och störtar ut i natten bestämmer hon
sig: Det här har inte hänt. Men skräcken att stöta ihop med förövaren är ständigt närvarande.

Författarens förhoppning är att boken ska leda till diskussioner om frågor som: var går gränsen för övergrepp, vad är okej att gå med på och
vad är inte okej?

– I dag finns begrepp som ”kompissex” och ”tjatsex”. Gränsen till frivilligt sex kan vara hårfin, konstaterar Ulla.

Romanens huvudsakliga målgrupp är ungdomar i fjorton–femtonårsåldern, men även föräldrar, syskon, lärare och andra vuxna som har
kontakt med ungdomar kan öka sin förståelse genom att läsa boken.

Romanens allvar vävs in i en lättläst berättelse om kompisar och den första förälskelsen. Trots den svåra huvudfrågan är romanen hoppfull
och visar på vägar ut ur förtvivlan och mörker till en ljus skuld- och skamfri framtid.

Ulla M Nissen föddes i Norrköping men växte upp i Sundsvall. Hon bor numera i Täby norr om Stockholm med sin man, och hon har två
utflugna barn. Hennes stora intressen är hästar och hundar.

Bakom sig har hon olika arbeten kring journalistik, information och marknadsföring. Redan på en första skrivkurs som hon gick såddes fröet till
hennes debut. Nu skriver hon på uppföljaren medan flera idéer finns i byrålådan.

 

Mer om boken:



Elsa har flyttat med sin familj och börjar årskurs åtta i en ny skola, långt ifrån sina gamla barndomsvänner. Men hon får snabbt nya kompisar
och redan första helgen går hon på en fest. Egentligen får hon inte för sina föräldrar men hon diktar upp en historia. Lögnen gnager på
samvetet, men hon vill så gärna passa in i det nya kompisgänget.

På festen drar en kille iväg med Elsa till ett sovrum och utsätter henne för ett sexuellt övergrepp. Chockad stänger hon av under övergreppet
och blir passiv. Efteråt, när hon flyr från festen och störtar ut i natten bestämmer hon sig: Det här har inte hänt. Skräcken att stöta ihop med
förövaren är ständigt närvarande …

En stark ungdomsroman om hur en fjortonåring mår efter ett sexuellt övergrepp. Romanens allvar vävs in i en lättläst berättelse om kompisar
och den första förälskelsen.

Utkommer 21 oktober.

 

För mer information, kontakt med författaren och för att beställa recensionsexemplar vänligen kontakta förlaget på: info@hoi.se 

 

 

Susanne AhleniusMarknadsledning0734-20 47 46susanne@hoi.se

 

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för
författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare eller författare.


