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Jeg bad jo blot om en håndsrækning. Alt jeg fik, var en knyttet næve. 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 ikke alt er, hvad det ser ud som. For over det tilsyneladende perfekte,
strålende ydre lægger der sig en spiseforstyrret skyggeside. Et trekantsdrama mellem 15-årige Vanessa Joy
Hobbs, spejlet og vægten begynder. Hun kan ikke længere holde ud at være i sit eget kød, og hun er godt ond i
sulet. Over at ikke engang de nærmeste omgivelser kan se det, hun kan se. At hun buler ud, at maven er stor
som en ballon, at hun ikke er perfekt, at hun er ude af kontrol. Men jo mere hun forsøger at genvinde grebet, jo
mere kaotisk bliver hendes liv. Jo mere bemægtiger sygdommen sig hende.
Det bliver svært for Vanessa at skelne mellem virkelighed og vrangforestilling. Snart bliver hun en del af et
behandlingsforløb i et hospitalssystem, hun finder så fuld af huller, at hun bare føler, hun ryger lige igennem.
Og der er ingen kære far. Familiens trygge favn opløser sig i takt med at hendes skrig bliver højere og højere.
Og samtidig kæmper Vanessa for at blive i jobbet som model i en modebranche, der kun har fokus på facade
og lange, slanke ben. Bogen følger Vanessa Joy Hobbs fra hun bliver syg, igennem hele behandlingsforløbet

indtil tre år senere, hvor anoreksien ikke længere er livstruende og hun er i stand til at erkende sin lidelse - en
udvikling, der afspejler sig helt ned i skrivestilen. Gradvist opnår den unge pige større og større selvindsigt og
kan langsomt begynde at distancere sig fra anoreksien- hendes tætteste og mest fortrolige veninde. 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 – lige sådan, som man er.
Restaurantliste, anmeldelser og andre grisserier. Klubben ligger tæt på spillestedet VEGA.
weberrotisseri,jbismoker Geografisk sted: kalundborg Stegt flæsk med persillesovs er en kendt dansk
middagsret bestående af ovn- eller pandestegte skiver flæsk, der serveres med kogte kartofler og persillesovs
(bechamelsovs tilsat hakket persille efter kogning). Det er sjovt at spille tennis - og så er det samtidig god
motion. Så gentager vi succesen med et brag af en Bodega fest 25 August. Her kan du/I se lidt af, hvad der
sker på Purhus Kro i løbet af året. Kogetid i trykkoger: 15 min. 6 personer. næste gang der er ledigt, er 11.
Min mand, Kurt, arbejdede altid. Restaurantliste, anmeldelser og andre grisserier. 00-19. Tilmeld dig vores
nyhedsmail, og få seneste nyt omkring hvad der sker på Thorstedlund Hotel & Konferencecenter Hver onsdag
17:00-20:00. Bodega aften. Buffet med 2 slags Stegt flæsk og persillesovs 129,- ad libitum. Klubben ligger
tæt på spillestedet VEGA. The Danish National Dish ”Stegt Flæsk med persillesovs” - or Fried Pork Belly
with parsley sauce - is a genuine old rural dish that is orientated from the rustic Danish country kitchen from
around the middle of the 1700s. bear Tilmeldt: 3. Restaurantliste, anmeldelser og andre grisserier.

