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For enden af din pegefinger Kristina Aamand Hent PDF Vinder af Carlsens YA-romankonkurrence NYE
STEMMER og 100.000 kr. En rå og gribende roman om at blive forelsket i den forkerte og betale prisen for
at følge sit hjerte. 17-årige Sheherazade føler sig klemt imellem sin mors forventninger om, at hun skal være
en god muslimsk pige, og sine klassekammerater, som lever et helt andet liv. For at holde sig oven vande
skriver hun fanzines om de ting, hun oplever som flygtning i Danmark, selvom hendes mor insisterer på, at

hun ikke skal skrive, men være læge. Hendes far bakker hende op, men da han bliver indlagt med
hjerteproblemer, bliver det sværere for Sheherazade at holde til presset. Så møder hun den jævnaldrende
Thea, og pludselig åbner der sig en helt anden verden. Sheherazade kan ikke lukke øjnene for, at hun er

forelsket, men er hun parat til at betale prisen? For enden af din pegefinger giver et indblik i et miljø og nogle
skæbner, vi sjældent hører om – eller fra.

Forfatteren Kristina Aamand debuterede i 2007 med bogen "Mødom på mode" skrevet i samarbejde med Asif
Uddin. Hendes blandede herkomst – dansk katolsk mor og palæstinensisk far med syrisk familiebaggrund –

og oplevelser med kultursammenstød spiller en stor rolle i hendes forfatterskab. I 2015 vandt Kristina
Aamand Forlaget Carlsens YA-romankonkurrence NYE STEMMER med romanen "For enden af din

pegefinger".

"Det er svært at forestille sig, at noget manuskript indsendt til forlaget Carlsens konkurrence om den bedste
ungdomsbog har været bedre end Kristina Aamands sjove, sørgelige og kloge roman ' For enden af din

pegefinger'". - Politiken
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