
Tags: Duck City MOBI download; Duck City epub books download; Duck City ladda ner pdf e-bok; Duck City bok pdf svenska; Duck City e-
bok apple; Duck City las online bok

Duck City PDF E-BOK

Lena Andersson

Författare: Lena Andersson 
ISBN-10: 9789127147645

Språk: Svenska
Filstorlek: 4726 KB



1

BESKRIVNING

»Vid födseln vägde Duck City-borna sex kilo i genomsnitt och längden var sextio centimeter. Det var
svårt att få ut dem men i Duck City gick allt som måste gå. Även blommorna såg övergödda ut.«I "Duck
City" lever lössläpptheten och askesen sida vid sida. En läskeblaskbehållare rymmer 3,8 liter, en
normalportion munkar är en förpackning på tjugo stycken, den genomsnittliga fettprocenten hos
befolkningen är 68% och lönen betalas ut i insulin. Samtidigt har president Pigg startat ett krig mot
överviktens vita val med den statliga tvångsbantningen Operation Ahab, understödd av sin gamle vän
industrialisten John von Anderson, mannen som tjänat en förmögenhet på folkets fetma.I centrum av
berättelsen står JvA:s brorson Kalle A, olyckligt förälskad i Kajsa och fast i sitt sockerbegär, en alldeles
vanlig medborgare på 200 kilo."Duck City" är på en gång satir och dystopi, en svart komedi om ett
kontrollsamhälle som lever på en fullkomligt okontrollerad kommersialism som inte tar minsta hänsyn till
medborgarnas hälsa och välbefinnande.FÖRORD AV GÖRAN GREIDERKan köpas separat eller
tillsammans med andra verk av författaren i "Lena Andersson Pocketbox" (isbn
9789127147706).Pocketboxen innehåller: "Var det bra så?" (1999) "Du är alltså svensk?" (2004) "Duck
City" (2006) "Slutspelat" (2009) "Förnuft och högmod 2" (2016, en revidering av utgåvan från
2011) "Egenmäktigt förfarande" (2013) och "Utan personligt ansvar" (2014)Omslag: Sara
AcedoIllustration: Stina Wirsén
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Duck City - Lena Andersson - Bok | Akademibokhandeln

Welcome to Duck City Bistro - 115 E 3rd St, Davenport, IA 52801. Low prices, excellent and prompt
service. We are waiting for you!

Duck City - Lena Andersson - adlibris.com

Duck city bistro, Restaurants business in Davenport. See up-to-date pricelists and view recent
announcements for this location.

Duck City - Lena Andersson - E-bok - nextory.se

Duck City är en knivskarp kritik mot konsumtionssamhället - där maten vi äter står i centrum. I det fiktiva
landet Duck City är majoriteten av befolkningen ...
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DUCK CITY

https://www.bo-fi.club/?p=DUCK%20CITY&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DUCK%20CITY&ln=se
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