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BESKRIVNING

Annie Ek väger över 200 kilo och tillbringar sina dagar med att äta och drömma sig bort i andras liv på
Facebook och Instagram. Så blir hon kontaktad av tv-redaktören Camilla Willdow som lyckas övertala
henne att medverka i bantningsserien Du är vad du väger. Annie blir Tjockdrottningen med hela svenska
folket. Programmet leds av Johanna Broman som desperat vill slå igenom och gör allt för att hålla uppe
bilden av framgång fast hon sitter djupt i skuldfällan. Hon dövar sin ångest med sms-lån och shopping på
nätet.Annie dras med i mediehypen och kändiseriet. Plötsligt vill alla vara hennes vänner. Inuti känner hon
sig fortfarande som en 200-kilosklump som världen ser på med avsmak, men så småningom hittar hon sig
själv och den stora kärleken visar sig där hon minst anar det.Tjockdrottningenär en svart komedi om jakten
på lycka, status och kärlek i dokusåpornas värld som präglas av cynism och människoförakt. Moa
Herngrens roman landar rätt i samtididen där alla kämpar med sitt förflutna, sina fasader ocd den ständiga
jakten på bekräftelse.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tjockdrottningen | viboktipsar

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår

BokLus: Tjockdrottningen - bokluslund.blogspot.com

2017, Inbunden. Köp boken Tjockdrottningen hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av
dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Boklysten: Recension: Tjockdrottningen av Moa Herngren

Pris: 59 kr. inbunden. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Tjockdrottningen av Moa
Herngren (ISBN 9789113072111) hos Adlibris.se.Fraktfritt över ...



3

TJOCKDROTTNINGEN

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