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Sofia Rönnow Pessah

Mændene
i mit liv
”En stor lettelse. At vide, jeg er værd at knalde. I hvert fald, hvis jeg tigger om det.”
Da Sonia er 16 år gammel, laver hun en liste med alle de fyre, hun har kysset. Det er
mange. Men kys giver hende ikke længere den bekræftelse, hun søger. Kort efter mister
hun sin mødom ved et kikset engangsknald til en ungdomsfest. Den unge mand, der
tog hendes mødom, kalder hun nummer 0. Og nu går jagten ind på mere sex, mere
bekræftelse, mere omsorg.
Nummer 1 bliver hendes første rigtige kæreste, nummer 2 er spændende, nummer 3
er alt for smuk til hende, nummer 4 er politisk engageret. Sonia går ud af gymnasiet,
kroppe kommer og går. Flygtige udvekslinger af kropsvæsker i mørke rum. Og et forsøg
på at fylde et tomt sted indeni. Flere kroppe, de giver hende kønssygdomme, ser hende
som et objekt, har grimme tatoveringer og kan ikke finde ud af at behandle Sonia
ordentligt. Nogle er voldelige, nogle egoistiske. De bruger hende, og hun bruger dem.
Sonia følger sine impulser og skubber sine egne grænser i jagten på noget ægte og
meningsfuldt. Men behøver sex at være meningsfuldt? Og defineres en kvinde af den
sex, hun har?
Debutforfatter Sofia Rönnow Pessah har skrevet en afhængighedsskabende
pageturner, der med sine korte kapitler og skarpe prosa stiller skarpt på nutidens
brændende spørgsmål om sex, lyst og samtykke.

Sofia Rönnow Pessah, født i Malmö
i 1989. Hun er kandidat i jura og
arbejder som asyl-advokat for en
NGO i Stockholm. Mændene i mit liv
er hendes debutroman.
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Spørgsmål til læsegruppe
1)

Første gang Sonia kysser, mærker hun, ”hvordan den akutte panik, som
kommer af aldrig at have kysset, tager af.” Hun tænker: ”Måske er jeg ikke den
grimmeste i verden.” (s. 8) Hvad siger det om Sonias forhold til mænd og sex? Er
det en følelse, I selv kan genkende fra jeres teenageår – og måske stadig?

2)

Sofia Rönnow Pessah beskriver en dynamik i Sonias teenageliv, hvor hun på den
ene side er meget opsat på at kysse med drengene og have sex for første gang,
men på den anden side er bange for at blive betragtet som en ”luder”. Hvor
meget af Sonias gryende sexliv er ”hendes eget”, og hvor meget handler om
andres blik på hende? Hvordan ændrer Sonias forhold til sex sig med alderen –
og hvordan ændrer det sig ikke?

3)

”Tre ting er vigtige for mig. Jeg vil redde verden, jeg vil ses som/være begavet,
og jeg vil elskes,” tænker Sonia på s. 24. Hvad gør hun for at opnå hver af disse
tre ting? Lykkes det? Og hvad peger Sofia Rönnow Pessah på med skråstregen,
når hun skriver: ”ses som/være”?

4)

Det er blevet diskuteret, om og i hvilket omfang der optræder overgreb i
Mændene i mit liv. Se på sexscenen med ”Nr. 3”, hvor der står: ”Vi når hen på
hans værelse. Da jeg har taget jakken af, beder han mig om at række hænderne
frem. Han sætter noget på mig, som ligner strips. Dem bruger politiet nu i stedet
for håndjern, fortæller han mig. Jeg tror, han tænker, det skal være sexet.”
(s. 28). Er det et overgreb?

5)

En grund til, at det er blevet diskuteret, om og i hvilket omfang der optræder
overgreb i Mændene i mit liv, kan være, at Sofia Rönnow Pessah er god til at
beskrive gråzoner. Men hvordan gør hun helt præcis det? Se på sexscenen med
”Nr. 7” (s. 42) – Sonias tutor i rusugen. Hvad får vi at vide i sexscenen – og hvad
får vi ikke at vide? Hvordan er mængden af informationer, vi får at vide, med til
at gøre det muligt at læse scenen som en ”gråzone”?

6)

”Nr. 11” (s. 52) cykler efter Sonia og bliver ved og ved med at tigge om at komme
med hende hjem, selvom hun bliver ved og ved med at sige nej – indtil hun giver
efter. Er det et overgreb?

7)

Begår Sonia selv nogen overgreb i løbet af bogen?

8)

”men det er for sent at bakke ud,” står der på s. 73, da Sonia har sex med
”Nr. 26” uden rigtigt at være tændt. Lignende erfaringer går igen i mange af
sexscenerne. Er det for sent at bakke ud? Er der samtykke i disse ”okay, så”situationer?
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9)

Hvilken betydning har nye medier – smartphonen, Tinder – i Sonias sexliv? Tænk
f.eks. på episoden med den tyske rapper (”Nr. 33”, s. 93-95), som hun møder på
Tinder, og som filmer hende uden samtykke. Hvilken diskussion om mobilkultur
lægger Sofia Rönnow Pessah op til her?

10)

Hvilke af mændene i Sonias liv har navne, og hvilke har kun tal?

11)

”Sex er altid udelukkende frivilligt, så længe han lader det være det,” tænker
Sonia på s. 148. Hvad skal det betyde?

12)

I mange af sexscenerne optræder der forskellige former for dominans. Nogle
gange er det grænseoverskridende, andre gange tværtimod. Hvad gør
forskellen? Se f.eks. på kontrasten mellem den første sexscene med ”Nr. 45” (s.
214-15) og den anden (s. 216).

13)

Sonia overvejer, om hun er ”ligesom en tilfældig fuckboy”, men kommer frem til,
at ”det kan ikke sammenlignes”. Hvorfor ikke? Hvordan ville Mændene i mit liv
have set ud med en mandlig hovedperson? Kunne Mændene i mit liv overhovedet
have en mandlig hovedperson?

14)

”at sige ja til lidt er at sige ja til alt,” tænker Sonia, at ”Nr. 47” mener (s. 228).
Er det det? Hvad er det for nogle nuancer i diskussionen om samtykke, Sofia
Rönnow Pessah lægger op til her?

15)

Nogle læsere har været skuffede over, at Sonia ikke rigtigt udvikler sig som
menneske. Havde I det også sådan – var slutningen anderledes, end I havde
håbet eller forestillet jer? Hvordan kunne slutningen ellers have set ud, eller
kunne den overhovedet have været anderledes? Og hvorfor mon Sofia Rönnow
Pessah har valgt at slutte romanen, som hun har?
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Anbefalinger til andre romaner,
der egner sig til læsegrupper

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

Vi anbefaler også disse romaner
til din læsegruppe.
Tryk på linket under forsiderne,
og læs mere.
Her finder du også
læsegruppematerialet til
de pågældende titler.
God læselyst!
Hilsen Turbine

Læs mere, og ﬁnd læsegruppemateriale her.

