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Løven brøler Charlotte Blay Hent PDF To 14-årige veninder - den ene er konfirmeret. Den anden skal

omskæres og giftes. Anja rejser med Tikako ud til masaibopladsen. Det ændrer hendes indstilling til livet. I
begyndelsen frastødes hun af stammens skikke og væmmes ved snavset, komøget og blodet. Og ikke mindst
maden. Men efterhånden falder hun til mellem de krigeriske masaier, og hun kommer til at værdsætte deres
enkle livsform. Hun lader sig endda kronrage for at blive fri for lusene. Anmeldelser: "Det er et fremmed og
værdigt Afrika Charlotte Blay lader os lære at kende … Smuk og meget velskrevet og vidende bog … Flotte
skildringer af mennesker og natur og også en flot skildring af en 14-årigs udvikling."- Ingelise Kofoed,

Politiken "Historien er både informativ og charmerende. Der fortælles om Masaiernes levevis og traditioner.
Om dyreverden og om Masaiernes modstand mod det moderne hjælpearbejde. Det er en virkelig dejlig bog

for de 12-16-årige, for Charlotte Blay ved, hvad hun skriver om."- Ringkøbing Amts Dagblad
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