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For Your Eyes Only. Carolin Philipps Hent PDF Et enkelt klik på mobilen med fatale konsekvenser Lilly er
helt forgabt i den fire år ældre Jannis, som hun har været hemmeligt forelsket i, siden hun var barn. Hun
bliver derfor overlykkelig, da de endelig bliver kærester. Som afslutning på gymnasiet tager Jannis til

Mallorca med sin klasse. Det har Lilly det slet ikke godt med, for med på turen er også Jenifer, Jannis’ eks
kæreste. Og Jenifer vil bruge alle midler for at få Jannis tilbage. Det er Lilly fuldt bevidst om. Halvt i

desperation, halvt i panik træffer hun den skæbnesvangre beslutning at sende ham nøgenbilleder af sig selv,
mens han er af sted. Det ser i begyndelsen ud til at gå godt, hun har held med sit forehavende. Jannis sender

dejlige sms’er retur. Indtil med ét slag Lillys verden styrter i grus. Billederne dukker pludselig op på
Facebook, og hvad der til at starte med syntes som en nem (og uskyldig) måde at fastholde Jannis’

opmærksomhed på får efterfølgende katastrofale konsekvenser for Lilys liv. Der har i den seneste tid været
stort fokus i den offentlige debat på unges deling af nøgenbilleder af dem selv på internettet og mobilen.

Ungdomsromanen FOR YOUR EYES ONLY. 4YEO rammer lige ned i centrum af denne debat, når den uden
løftede pegefingre og set fra den unges vinkel fortæller en nærværende og bevægende historie om, hvordan
det er at være offer for, at intime billeder sendt i tillid havner i de forkerte hænder og de skæbnesvangre
konsekvenser, det kan få for afsenderen. 4YEO er ikke blot en roman. Den er også en brugsbog, der vil

skærpe opmærksomheden og en kritisk bevidsthed blandt unge om, hvad man deler – og navnlig ikke deler –
på sociale medier. Bagest i bogen findes en liste over organisationer og rådgivningstjenester, der kan hjælpe
unge, hvis de har været udsat for, at deres intimbilleder er blevet delt på nettet uden deres godkendelse og

viden.

 

Et enkelt klik på mobilen med fatale konsekvenser Lilly er helt
forgabt i den fire år ældre Jannis, som hun har været hemmeligt

forelsket i, siden hun var barn. Hun bliver derfor overlykkelig, da de
endelig bliver kærester. Som afslutning på gymnasiet tager Jannis til
Mallorca med sin klasse. Det har Lilly det slet ikke godt med, for
med på turen er også Jenifer, Jannis’ eks kæreste. Og Jenifer vil
bruge alle midler for at få Jannis tilbage. Det er Lilly fuldt bevidst

om. Halvt i desperation, halvt i panik træffer hun den skæbnesvangre



beslutning at sende ham nøgenbilleder af sig selv, mens han er af
sted. Det ser i begyndelsen ud til at gå godt, hun har held med sit
forehavende. Jannis sender dejlige sms’er retur. Indtil med ét slag
Lillys verden styrter i grus. Billederne dukker pludselig op på
Facebook, og hvad der til at starte med syntes som en nem (og
uskyldig) måde at fastholde Jannis’ opmærksomhed på får

efterfølgende katastrofale konsekvenser for Lilys liv. Der har i den
seneste tid været stort fokus i den offentlige debat på unges deling af

nøgenbilleder af dem selv på internettet og mobilen.
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ned i centrum af denne debat, når den uden løftede pegefingre og set
fra den unges vinkel fortæller en nærværende og bevægende historie
om, hvordan det er at være offer for, at intime billeder sendt i tillid
havner i de forkerte hænder og de skæbnesvangre konsekvenser, det
kan få for afsenderen. 4YEO er ikke blot en roman. Den er også en
brugsbog, der vil skærpe opmærksomheden og en kritisk bevidsthed
blandt unge om, hvad man deler – og navnlig ikke deler – på sociale

medier. Bagest i bogen findes en liste over organisationer og
rådgivningstjenester, der kan hjælpe unge, hvis de har været udsat

for, at deres intimbilleder er blevet delt på nettet uden deres
godkendelse og viden.
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