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Som om jeg ikke er der Slavenka Drakulic Hent PDF På et hospital i Stockholm mindes en ung kroatisk
lærerinde sine oplevelser under de etniske udryddelser i begyndelsen af 1990-erne, hvor hun blev interneret i
en fangelejr og udsat for systematisk voldtægt og voldelige ydmygelser. Romanen maler rædslerne under
krigen i eks-Juguslavien. En meget overvældende og væsentlig roman om kvinders skæbne og rolle i krig.

Denne bog skal ikke læses fordi den er rar at læse. På trods af det dystre emne er bogen alligevel en rigtig god
læseoplevelse. - Litteratursiden

Sommeren 1992 hørte jeg om massevoldtægterne af bosniske kvinder og kunne ikke tro, det var sandt. I alle
krige bliver kvinder voldtaget , men voldtægt som del af en systematisk plan om ’etnisk udrensning’ forekom
for kalkuleret og for grusom...Jeg ville finde ord til de ofre, som ikke kunne andet end forfalde til tavshed.

Jeg ville give deres stumhed en stemme. - Slavenka Drakulic
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