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Gennemblødt Sine Cecilie Laub Hent PDF Det er rødt, slimet og kan lugte. Både af fisk og af ingenting.
Menstruationsblod har gennem årtusinder været omgærdet af mystik og frygt. Alle fra læger til reklamefolk,
feminister, kunstnere, politikere og præster har haft en mening om det blod, der måned efter måned siver ud

mellem benene på halvdelen af jordens befolkning.

Gennemblødt tager menstruationen ud af underbukserne og placerer den hemmelighedsfulde væske mellem
hænderne på læseren. Bogen giver indblik i en forunderlig underverden fyldt med blod, myter, skam,

personlige historier og kønskamp.

Hvorfor er den menstruerende kvinde blevet sygeliggjort? Hvad vil det sige at ‘free-bleede’? Hvorfor viser
reklamer for bind blåt vand? Er tamponer i virkeligheden fallossymboler? Og er menstruation overhovedet

stadig et tabu?

Bogen er mere end bare underholdende fortællinger. Den er et opråb til alle om, at menstruation ikke længere
skal ties og gemmes væk. Gennemblødt er et udgangspunkt for snak, diskussion og historieudveksling, både

mellem dem der bløder, og dem der ikke gør.

 

Det er rødt, slimet og kan lugte. Både af fisk og af ingenting.
Menstruationsblod har gennem årtusinder været omgærdet af mystik

og frygt. Alle fra læger til reklamefolk, feminister, kunstnere,
politikere og præster har haft en mening om det blod, der måned
efter måned siver ud mellem benene på halvdelen af jordens

befolkning.

Gennemblødt tager menstruationen ud af underbukserne og placerer
den hemmelighedsfulde væske mellem hænderne på læseren. Bogen
giver indblik i en forunderlig underverden fyldt med blod, myter,

skam, personlige historier og kønskamp.

Hvorfor er den menstruerende kvinde blevet sygeliggjort? Hvad vil
det sige at ‘free-bleede’? Hvorfor viser reklamer for bind blåt vand?
Er tamponer i virkeligheden fallossymboler? Og er menstruation

overhovedet stadig et tabu?

Bogen er mere end bare underholdende fortællinger. Den er et opråb
til alle om, at menstruation ikke længere skal ties og gemmes væk.

Gennemblødt er et udgangspunkt for snak, diskussion og
historieudveksling, både mellem dem der bløder, og dem der ikke

gør.
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