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BESKRIVNING

Som nyfödd är hon nära att bli lämnad i en snödriva. Som sjuåring blir hon våldtagen av en alkoholist i en
trappuppgång. Som nioåring rymmer hon hemifrån och blir än en gång våldtagen - av en
långtradarchaufför som gett henne lift. Som tolvåring börjar hon sälja sin kropp till fyllgubbarna i Björns
trädgård på Söder i Stockholm. Som trettonåring är hon fullfjädrad prostituerad i City och har en hallick
som tar ifrån henne merparten av de pengar hon tjänar. Som tonåring blir hon snart grovt kriminell och
utnämns av pressen till "Sveriges gangsterdrottning".Hon kommer att tillbringa sexton år av sitt liv på
olika institutioner, alltifrån flickhem, ungdomsvårdsskolor och psykiatriska kliniker till slutna avdelningar
på såväl mentalsjukhus som kvinnofängelset Hinseberg. Hon heter Birgitta "Blondie" Andersson och har
levt ett liv som de flesta människor inte kan föreställa sig ens i sin vildaste och mörkaste fantasi.Om detta
liv i fattigdom, förnedring och fullständig utsatthet berättar hon osentimentalt och med kärv humor i
Blondie.Det här är på samma gång ett skakande tidsdokument, ett gripande kvinnoöde och en paradoxalt
upplyftande skildring av närmast ofattbar mänsklig styrka.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Blondie (tecknad serie) - Wikipedia

Explore releases and tracks from Blondie at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Blondie at the
Discogs Marketplace.

Blondie - Birgitta Andersson - pocket (9789174610215 ... - Adlibris ...

The latest Tweets from Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial). Get the latest BLONDIE news at
https://t.co/7bSvV8O1Q7! The brand new album 'Pollinator' is out now ...

Blondie Logistics

Official video of Blondie performing Call Me from the soundtrack of the movie American Gigolo.
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BLONDIE

https://www.bo-fi.club/?p=BLONDIE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BLONDIE&ln=se
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