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BESKRIVNING

Den Vidrige (2002): Följ Klitty och hennes gäng när de rensar upp i den korrumperade staden
Österköping. Se kommissarie Ballander få en batong i röven! Se snuskiga konstaplar ha sex på
mordplatser! Se anarkistkollektivet Humlan försöka ha jämlik sex!Akta dig för dvärgen, Klitty! (2003):
Följ med Klittygänget till Stockholm. Se dem leta reda på en seriemördare! Se dem ligga med budkillar! Se
dem nysta upp en konspiration som går hela vägen ned i Storkyrkans pattabomber!Pseudonymen Anastasia
Wahls båda första Klittydeckare har varit slutsålda länge. När den första kom ut 2002 var det i stort sett
ingen som hört talas om feministisk porr eller som ens kunnat föreställa sig att något så hårdsatiriskt,
förråande och skadligt upphetsande kunde skrivas på svenska.Här kommer äntligen ett nytryck av de båda
första delarna av serien, inklusive ett nyskrivet förord av författaren och exklusiva illustrationer av
Andreas Kalliaridis. I sitt efterord berättas litet om Klittys tillkomsthistoria och de reaktioner som
böckerna väckte.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Erotik | Vertigo Förlag

Klitty och hennes gäng har blivit hela Sveriges små gladporrfavoriter. Det tär på både psyket och kroppen.
Kampen för social rättvisa och bra sex för alla har ...

Boktipset - Klitty 1 + 2

Klitty I-II : Den Vidrige & Akta dig för dvärgen, Klitty! 4.50 av 5. 130:00 kr; Klitty III : Mysteriet med
den oknullade fittan 60:00 kr; 1; 2 ...

Klitty och da Vinci-kådisen av Anastasia Wahl | 17,00 kr

Få 1: a veckan gratis ... Spara 2,00 kr ... Klitty och da Vinci-kådisen är den på alla tänkbara sätt mest
skamlösa ripoff på en internationell bestseller som ...
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