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Kunsten at være normal Lisa Williamson Hent PDF David Piper har altid stået udenfor. Hans forældre tror,
han er bøsse. I skolen synes klassens konger, at han er en freak. Kun hans to bedste venner kender sandheden:

David er i virkeligheden en pige.

På første skoledag på Leo Dentons nye skole har han et eneste mål: at være usynlig. Og at tiltrække sig
klassens smukkeste piges opmærksomhed var helt klart ikke en del af planen. Da Leo tager Davids parti i en
slåskamp, opstår et overraskende venskab, men der venter en masse rod lige om hjørnet – for på Eden Park

School forbliver hemmeligheder ikke hemmelige ret længe.

Kunsten at være normal undersøger i en let, sjov og fordomsfri tone, hvad det vil sige at være en transkønnet
teenager i en verden, hvor mange kæmper for at passe ind så godt som muligt.

Bogen udgives i Danmark samtidig med Copenhagen Pride i august. I forbindelse med udgivelsen
samarbejder Politikens Forlag med Amnesty International om at gøre opmærksom på emnet.
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