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BESKRIVNING

Kritikerrosad monolog blir sylvass självbiografi om livet i den hårda förorten och vägen till Dramaten.
Alexander har en lägenhet på Östermalm, en flickvän som är kändis och en skådespelarkarriär som pekar
rakt uppåt. Men han har också en alkismamma, en styvfarsa som slagit honom och en pappa han aldrig
träffat. För att hantera sitt eget missbruk påbörjar Alexander en självbiografisk odyssé som kastar sig
mellan barndomen och rampljuset. Med hans inlevelsefullt kompromisslösa språk blir det en lika
hysteriskt rolig som djupsvart jakt efter att bli älskad. Kicktorsken är en orädd berättelse om hur det är att
födas utan några förutsättningar förutom drömmen om att lyckas, och kärleken till att så på scen. På ett
Hassen Khemiriskt-sätt lyckas Salzberger förena ämnen som kön, etnicitet och klass med bitande humor
och bladvändarhandling. Ett galet vasst, komiskt och stark vittnesmål om att få sammanhang i livet.
Dagens NyheterTar ett rejält stryptag om hjärtat. FokusJag kan inte få nog av Alexander Salzberger.
Expressen Alla borde läsa den här boken.Tv4 NyhetsmorgonAlexander lyckas se ljuset i mörkret, humorn i
tragiken och på så vis känslosamt förmedla sin berättelse om ett liv som överlevts trots allt. Jason Diakite/
Timbuktu
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kicktorsken - Alexander Salzberger - Ljudbok - BookBeat

Kolsvart sorgligt och hysteriskt roligt Kritikerrosad monolog blir sylvass självbiografi - om livet i den
hårda förorten och vägen till

Kicktorsken - Alexander Salzberger - Bok (9789188345486) - bokus.com

Hösten 2012 hade Alexander Salzbergers självbiografiska monolog Kicktorsken premiär på Backa teater i
Göteborg. Den blir en succé både bland kritiker och publik.

"Kicktorsken" ges ut som roman | SvD

Kolsvart sorgligt och hysteriskt roligt Alexander har en skådespelarkarriär på väg mot Dramaten, en
flickvän som är kändis och en lägenhet i city. Men han har ...
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