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Nej tack, jag åt nyss Anna-Lena Bergelin Brundin Hent PDF Anna-Lena är tjugo år och bor i Lund. Hennes
plan är att bli smal och sedan kan livet starta. Under tiden hetsäter hon halvtinade bullar ur föräldrarnas

frysbox.

Så småningom flyttar hon hemifrån, blir störtkär i Jan, blir bästis med anorektikern Boel och lever på
cigaretter, kaffe och hårdkokta ägg. Samtidigt planerar hon en föreställning som ska slå världen med häpnad.

Boken är ett träffsäkert dokument över en generation och en tid som med sina dråpliga formuleringar och
självironi skapar en rolig och samtidigt sorglig läsupplevelse.

Anna-Lena Brundin Bergelin (född 1959) är en svensk författare, sångerska, skådespelare och komiker som
skrivit ett tiotal böcker, medverkat i flertalet filmer och tv-serier samt spelat in tre skivor.

"Nej tack, jag åt nyss! är en förfärligt rolig, lite slarvig, angelägen och allvarlig generationsroman utan
pekpinnar som faktiskt alla borde läsa."

– Norra Skåne

" ... av detta sorgliga ämne har det blivit en bitvis rolig och allt igenom engagerande roman."

– Svenska Dagbladet
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