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Zelda Lina Neidestam boken PDF -Hur är livet som gravid då?-Jag spyr okontrollerat, hetsäter skitmat fast

jag mår illa, faller i hysterisk gråt utan anledning och vilt främmande människor tar på min kropp som om jag
vore nån sorts allmän egendom!-Som en helt vanlig utekväll, alltså?Zelda har i tio år hustlat sig mot sina mål
och bor nu i en vindsvåning vid Mariatorget med den creddiga kreatören Nova. Men när hon blir både vräkt
och arbetslös faller allt som ett korthus. Zelda finner sig återigen släpa sina personliga tillhörigheter i svarta
sopsäckar och en odyssé av soffsurfande, fulsex och bakfylleångest tar sin början. Allt är återigen normalt. I
den sjätte boken om Zelda slits hon mellan ambition och hedonism, hybris och mindervärdeskomplex. Hon
slåss mot prekariat, patriarkat och rädslan för att aldrig bli något mer än en kreativ mångsysslare från Braxå.
Hennes bröst fantomlakterar när vännen Tove blir gravid samtidigt som hon drömmer om att bli grävande

reporter och planerar att rymma till New York. Lina Neidestam berättar med samma driv, humor och drastiska
vändningar som tidigare, men historierna blir längre och vi får också en djupare inblick i övriga karaktärers
känsloliv. Genom allt lyser den starka vänskapen mellan huvudpersonerna igenom, en vänskap som överlever
allt från fyllebråk, graviditetsbesvär, arbetslöshet och besöket från en excentrisk mamma. Lina Neidestam har
med Zelda skapat en helt unik strippserie som är en av de största i skandinavien och har också översatts till
franska. Zelda har tilldelats Adamsonstatyetten, Stora Ponduspriset och Albert Engströms ungdomspris. För
sin grafiska roman?Maran? mottog Neidestam Nöjesguidens litteraturpris 2011 och blev nominerad till

Urhunden.

 

-Hur är livet som gravid då?-Jag spyr okontrollerat, hetsäter skitmat
fast jag mår illa, faller i hysterisk gråt utan anledning och vilt

främmande människor tar på min kropp som om jag vore nån sorts
allmän egendom!-Som en helt vanlig utekväll, alltså?Zelda har i tio

år hustlat sig mot sina mål och bor nu i en vindsvåning vid
Mariatorget med den creddiga kreatören Nova. Men när hon blir
både vräkt och arbetslös faller allt som ett korthus. Zelda finner sig
återigen släpa sina personliga tillhörigheter i svarta sopsäckar och en
odyssé av soffsurfande, fulsex och bakfylleångest tar sin början. Allt
är återigen normalt. I den sjätte boken om Zelda slits hon mellan



ambition och hedonism, hybris och mindervärdeskomplex. Hon slåss
mot prekariat, patriarkat och rädslan för att aldrig bli något mer än
en kreativ mångsysslare från Braxå. Hennes bröst fantomlakterar när
vännen Tove blir gravid samtidigt som hon drömmer om att bli
grävande reporter och planerar att rymma till New York. Lina

Neidestam berättar med samma driv, humor och drastiska vändningar
som tidigare, men historierna blir längre och vi får också en djupare
inblick i övriga karaktärers känsloliv. Genom allt lyser den starka
vänskapen mellan huvudpersonerna igenom, en vänskap som
överlever allt från fyllebråk, graviditetsbesvär, arbetslöshet och

besöket från en excentrisk mamma. Lina Neidestam har med Zelda
skapat en helt unik strippserie som är en av de största i skandinavien

och har också översatts till franska. Zelda har tilldelats
Adamsonstatyetten, Stora Ponduspriset och Albert Engströms

ungdomspris. För sin grafiska roman?Maran? mottog Neidestam
Nöjesguidens litteraturpris 2011 och blev nominerad till Urhunden.
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