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BESKRIVNING
Efter ett år i Västerås flyttar Rocky och flickvännen Edith tillbaka till Stockholm. Allt verkar gå bra,
Rocky provar till och med på familjelivet när Ediths syskon från Dalarna kommer på besök. Men efter en
hel del tjafs, svartsjuka och dålig stämning beslutar de sig för att separera. Rocky konstaterar då att de har
haft ett normalt förhållande - fast baklänges: ?Först var vi ihop med andra och träffades aldrig, sen sprang
vi på varandra på nån fest och det blev lite konstigt. Sen sågs vi inte alls på ett tag, sen knullade vi några
gånger fast vi inte borde, sen var du otrogen och efter det blev vi ihop. Då blev det kaos och bråk, som så
småningom övergick i lugn och ro, och då blev vi nykära - varpå vi blev kompisar!?I slutet av
artonhundratalet introducerades den tecknade seriestrippen i USA. Den fick snabbt stort genomslag och
blev mycket populär. Något av hemligheten bakom strippens slagkraft var att den nådde in i hemmen på
frukostborden via dagstidningar.Martin Kellerman använder denna uråldriga form seriestrippen till något
helt nytt; Han berättar om sig själjv och samhället runt omkring, på ett så utlämnande och naket sätt så att
det inte liknar något annat. Han gör det dessutom varje dag och har gjort det i 12 år. Detta saknar
motstycke inom litteraturen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Rocky volym 26 - Böcker - CDON.COM
Rocky är en svensk tecknad serie, skriven och tecknad av Martin Kellerman. Den skapades 1998 som en
daglig strippserie i Metro; den 28 april 2018 publicerades den ...

Kellerman martin - rocky volym 22 - (häftad) - böcker - Ginza.se
Efter ett år i Västerås flyttar Rocky och flickvännen Edith tillbaka till Stockholm.Allt verkar gå bra, Rocky
provar till och med på familjelivet när Ediths ...

Rocky volym 22: Amazon.es: Martin Kellerman: Libros en idiomas extranjeros
2012, Häftad. Köp boken Rocky volym 22 hos oss!
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