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Dumplin' Julie Murphy Hent PDF Dumplin' er en underholdende, humoristisk feel-good YA-roman om at leve
med sin vægt.

Dumplin’ omtaler sig selv som “den tykke pige”, men hun føler sig godt tilpas i sin store størrelse. Hendes
mor har været den lokale skønhedsdronning, og hva’ så? Den ultimative bikini-krop er ... enhver krop, efter

hendes mening.

Men så forelsker hun sig i Bo, som er en af den slags lækre fyre, alle piger falder for. Will er ikke overrasket
over, at hun finder ham tiltrækkende. Men det kommer bag på hende, at Bo også er tiltrukket af hende. Det

får stik imod al fornuft negativ indflydelse på hendes selvfølelse. Og så melder hun sig til en lokal
skønhedskonkurrence for at bevise, at skønhed er mange ting.

"Ugh. Jeg har lige læst denne bog færdig, og jeg er ikke sikker på, om jeg kan beskrive, HVOR meget jeg
ELSKER den".

- Læser på Goodreads

Pressen skriver:

»Dejlig og vedkommende ungdomsbog. Gravalvorlig og hylende morsom på én gang […] Willowdean er en
fantastisk pige, og man græder med hende, når hun bliver svigtet og føler sig trådt på eller alligevel ikke er
helt så glad for sin store krop, og man griner med hende, når hun rigtig ruller sig ud og har det godt. Der

skulle være flere af hendes slags i virkeligheden, det ville gøre verden til et bedre sted […] En
anbefalelsesværdig ungdomsbog, som jeg håber, mange vil kaste sig over – tykke som tynde.«

- Lene Jensen, Litteratursiden

»I Dumplin', gik jeg ind til en virkelig sjov og hjertevarm fortælling, der er den perfekte sommerlæsning.«

- Louise H., Kære dig
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