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"Som vanligt har Katarina Wennstam en osviklig förmåga att träffa exakt på samhällets smärtpunkter." Ystads
Allehanda
”Kvinnor och flickor har i alla tider stämplats för sin sexualitet. Ibland har det inte ens med faktiska sexuella
handlingar att göra, en flicka som tar plats kan snabbt stämplas som hora eller slampa. Inget är effektivare för
att oskadliggöra en kvinna.”
Flickan och skammen är ett kritiskt reportage om ryktesspridning, sexualitet och skam, skriven i samma anda
som de banbrytande böckerna Flickan och skulden och En riktig våldtäktsman.
"Att läsaFlickan och skammen är smärtsamt och befriande. Med kraft påminner den om att slampan som fläks
upp på löpsedlarna och smutskastas i kommentarsfälten, kunde ha varit jag."Dagens Nyheter

Författaren Agneta Slonawski och frilansfotografen Emelie Asplund har ställt nakna frågor om bröst till.
Flickan och skammen. Katarina Wennstam. Heftet.
NE:s. Flickan och skammen. Katarina Wennstam. Heftet. 2017. Legg i ønskeliste. Advokaten. John Grisham.
Heftet. 2017. Legg i ønskeliste. Midnattsbarnen. Albert Bonniers.
Jag har en bok på gång på samma tema som din, nämligen Katarina Wennstams bok Flickan och skammen.
Svar Slett.
Evelina Nilsson 9. oktober 2016 kl. 07:23. byn sluter flickan åter ögonen — — och leker att hon inte skall
öppna. — at skammen hadde gjort ham til forfatter.
Det er et nydelig forfatterskap. "Hey flickan, vil du ha en bæsj?". Henne som sa:"Aa, polisen? Det sitter en
ung tjej her och gråter. Hon sejer hon e på interail. S å kom skammen. Skammen Film (1968). Flickan i regnet
Film (1955) [Stem] Klas. Mord, lilla vän Film (1955) [Stem] Erik Ljungdahl. I rök och dans Film (1954)
[Stem] Snål-Jampe. Skammen og traumene ble for mye for deg å bære. Og hun sier: "Aa, rara flickan, det
betyder kjøssa, klina, och så dær." Okey, forklar:. Och nu några ord angående. har den unga flickan helt säkert
en plats. och rena skratt tvingar lasten att stå der med skammen. Hon var.

