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BESKRIVNING

Det bästa med att vara arbetslös är att man inte har en massa att uträtta dagen efter en utekväll. Madde
konstaterar nöjt att hon inte skulle kunna bli anställd ens om hon ville, lutar sig tillbaka och tänder en ny
spliff. Siri måste egentligen göra läxan från designhögskolan, men det är mycket skönare att bara dooba
runt.Livet i London leker för de två tjejerna. Ockerhyror och snöglopp till trots: det finns droger att bli
helt bäng av, klubbar att dansa sig svettig på och mediekids att irritera. I datorn finns ändlöst med tv-serier
och delar man säng med en kompis får man mer pengar över att köpa knark och sprit för. En läxa kan
faktiskt - visar det sig - göra sig själv, och det löser sig. Allt löser sig. Några feta är en berättelse om att
vara ung, ha kul och inte bry sig så mycket. Alla hustlar, gräset är billigt och det finns alltid en fest att gå
på.Jan Bielecki är född 1985 i Helsingborg och bosatt i London. Han är serietecknare och illustratör och
har tidigare utkommit med boken Drift (2007, del 1 i Kolik förlags Femisexserie) tillsammans med Liv
Strömqvist.Förord av Nour El-Refai, komiker och skådespelare, känd från både TV, scen och radio. Hon
har turnerat med Maud Lindström och Lars Winnerbäck, varit livereporter i Melodifestivalen och gjort
succé som sommarpratare i P1.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Några feta | Serier | bildobubbla.se

Vare sig du tränar eller ej så är det viktigt att tänka på vad du äter. All energi vi får i oss består av
kolhydrater, fett och protein.

En Herrans Mat: Ostron, några feta Restauranger & en tokig katt.

Enligt recensionerna hyllas denna feta kräm för effektiv och intensiv återfuktning som håller vad den ...
Här presenterar vi några feta tips på hur Locobase ...

Är kokosmjölk nyttigare än grädde? - Netdoktor

SPX-fanzinen är slut så nu blir det lite texter om andra serier jag plockade upp där istället. Jag ligger
lååångt efter med det jag tänkt skriva om så idag ...
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NÅGRA FETA

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85GRA%20FETA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85GRA%20FETA&ln=se
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