
Anita Winblad
Anita Winblad är uppväxt i Färjestaden på Öland. Efter att
ha bott på många olika platser i sitt liv har hon nu
återigen slagit sig ner i Färjestaden, där hon förutom sitt
författarskap också driver ett hundpensionat. Hon är
utbildad civilekonom och har tidigare arbetat med
ekonomi och verksamhetsstyrning.

Rosé-Marie och prästjäveln är Anita Winblads debutroman.

Sankt Petri kyrkogata 15
222 21 Lund

 
Högupplösta bokomslag och

författarporträtt: https://ekstromgaray.se/
 

För kontakt och recensionsexemplar:
info@ekstromgaray.se

PRESSRELEASE

NY BOK FRÅN EKSTRÖM & GARAY

ISBN: 978-91-89397-71-2
Antal sidor: 120
Utgivningsdatum: 2021-09-10

Rosé-Marie och prästjäveln
”Jag stod mitt på kyrkogården med händerna fulla av
gödsel. En fluga surrade runt min näsa. Instinktivt viftade
jag bort den, vilket naturligtvis ledde till att jag även fick
gödsel i ansiktet. En kort stund funderade jag på om det
inte vore ett bra läge att inse att jag förmodligen skulle
vara singel resten av livet, men sedan insåg jag att om jag
bara duschade ett par, tre, fem gånger när jag kom hem så
skulle jag kunna vistas bland folk igen. Tyvärr kunde jag
inte gå hem än. Jag var tvungen att vänta på att Rosé-
Marie, min granne och nya bästis, kom tillbaka från den
senaste hämndaktionen mot mannen som vi nu för tiden
kort och gott kallade ’prästjäveln’. Med andra ord, inget
annat att göra denna vackra sommarkväll än att fortsätta
lukta koskit.
Sedan kom Rosé-Marie springande och ropade ’Vi måste
sticka! Jag tror jag kanske hade ihjäl honom!’ och det var
inte så mycket annat att göra än att torka av det värsta av
gödseln på gräsmattan och sticka därifrån.”

Rosé-Marie och prästjäveln är en dråpligt underhållande
skröna som erbjuder både igenkännande leenden och ett
och annat gapskratt. Anita Winblad lindar skickligt in det
allvar som är bokens ryggrad i absurda, eskalerande
situationer – perfekt läsning för alla som någonsin velat
hämnas på översittare.


