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BESKRIVNING

"Jag är hel. Jag är en perfekt maskin, Gud har rört vid mig och sett mig i min olycka och sagt åt mig att
leva som jag gör för att jag är hans perfekta dotter. Jag rör mig genom livet med min ensamhet och min
övergivenhet och jag är stolt och stor, oövervinnlig, inget i livet kan bli fel för jag är perfekt. Jag är så
vacker, jag är så vacker. Jag är ensam. Jag är ful, jag är så vidrig."Hon lever hela tiden på gränsen, utnyttjar
andra och låter sig utnyttjas. Ständigt på jakt efter att komma undan folk hon är skyldig pengar försöker
hon värja sig mot minnenas sentimentalitet genom att inte sluta dricka. Men ibland nyktrar hon till och
tänker att det ändå finns någon som kan rädda henne. Kanske någon av dem hon trots allt älskar eller har
älskat? Går det att bli räddad om man själv inte vet om man vill det?Tone Schunnessons debutroman
Tripprapporter är en kompromisslös och poetisk resa in i en ung kvinnas mentala tillstånd.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tripprapporter | Stockholms Stadsbibliotek

Pris: 118 kr. Ljudbok, 2016. Laddas ned direkt. Köp boken Tripprapporter av Tone Schunnesson (ISBN
9789113077499) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra ...

Tone Schunnesson gör något storartat - Sydsvenskan

Böcker: Tone Schunnessons debutroman "Tripprapporter" skildrar olika försök att komma undan. Nina
Lekander följer gärna med på en ohälsosam resa.

Böcker i Babel | SVT.se

Debutanten Tone Schunnesson berättar om sex, droger och ensamhet i "Tripprapporter". Kulturskribenten
Annika Koldenius saknar lite skitighet i en kliniskt ren text.
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TRIPPRAPPORTER

https://www.bo-fi.club/?p=TRIPPRAPPORTER&ln=se
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	Tripprapporter PDF E-BOK
	Aase Berg
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	TRIPPRAPPORTER



