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Som en tikken under huden Camilla Wandahl Hent PDF Jeg har også et billede af Idun på min opslagstavle.
Det er fra hendes studietur til Island i 3.g. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har pillet det ned. Måske fordi jeg
ikke behøver at se hende i øjnene. Og fordi der alligevel er noget Idun på billedet, noget Idun fra dengang,
før hun begyndte at hade mig. (citat fra bogen) SOM EN TIKKEN UNDER HUDEN er en historie om et

komplekst søster-forhold og om den svære kærlighed. Det er samtidig en fortælling om angsten for kontroltab
fortalt af en 19årig pige, der langsomt er ved at gå i opløsning. Pressen skrev: »Jeg kunne virkelig godt lide
den her bog. Jeg kan lide hvordan der er tænkt over detaljerne. Og jeg kan lide at det veksler mellem nutid og
datid. Hvad der sker nu, og hvorfor det skete. Sproget er virkelig godt, og jeg blev hurtigt fanget. Jeg blev
ramt af sproget. Eller af Vår. Jeg ved det ikke, men jeg blev frastødt og jeg følte mig uretfærdigt behandlet,
selvom det ikke var mig det gik ud over […] Jeg kunne lide bogen. Virkelig. Og jeg håber i vil læse bogen,
for den har i øvrigt en mega lækker forside.« 9/10 stjerner – Bookeater.dk »Med det vellykkede poetiske

sprog som ramme for historien har forfatteren formået at indfange, hvad det vil sige at have et ungt pigesind,
splittet mellem ønsket om kontrol og frygten for kaos – at gennemgå en krise, der udmønter sig både fysisk
og psykisk, og som sender ringe i vandet ud i omgivelserne.Er du ikke så meget til ungdomsromaner, fordi du
er bange for en historie om fnisende piger og klichéfyldte plots, så læs Som en tikken under huden – og lad
dig overraske.« – Littuna.nu »Bogen Som en tikken under huden er en glimrende og rørende ungdomsbog om
kærlighed, jalousi og forholdet mellem to søstre.« – Lone Rahbek Christensen, Lektør »Bogen anbefales til
de ældste folkeskoleelever og gymnasiet. Den vil være rigtig fin at inddrage i undervisningssammenhæng, fx

som hovedværk i dansk.« – Eva Schelke, bogbotten.dk
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