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BESKRIVNING

MANU OCH NADINE lever var för sig ett hårt liv bland småkriminella och socialt utstötta i Paris
förorter. De klarar sig genom att sälja sex, den ena som prostituerad och den andra som aktör i enstaka
porrfilmer.Misshandel, våldtäkter och mord hör till vardagen. När de av en tillfällighetmöts på en
järnvägsstation har båda två fått nog. De har tröttnat på attvara ständiga förlorare och social outcasts. För
att hämnas på samhället beger Manu och Nadine sig ut på en hek- tisk mördarturné runt Frankrike. Det blir
en resa kantad av sprit, sexoch död. De plockar upp män som de förför och sedan tar livet av. Derånar
butiker och dödar alla som kommer i deras väg. De bryter motsamhällets samtliga regler och känner sig
för första gången i livet riktigtfria. Tillsammans är de oövervinneliga, trots att de inte har en chans.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Baise-moi | Online Video | SBS Movies

Pris: 158 kr. häftad, 2008. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Baise-moi av Virginie Despentes
(ISBN 9789188800220) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...

Baise-moi - Virginie Despentes - böcker (9789188800220) | Adlibris ...

May 03, 2002 · Peter Bradshaw: Despite the hard, flat digital video cinematography, and the general self-
congratulatory sense of keepin' it real, this is as unreal, as ...

Rape Me (2000) - IMDb

Baise-moi (Fuck me) is a 2000 French crime thriller film with elements of a rape and revenge film written
and directed by Virginie Despentes and Coralie Trinh Thi and ...
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