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"Andrea Hejlskov" - en facebookbiografi Andrea Hejlskov Hent PDF Danmarks første facebook-udgivelse
med noter fra et kaotisk og kærlighedsfuldt kvindeliv i 00’erne.

Selvbiografiske noter og korrespondancer fra facebook, der følger en ung kvinde i det omtumlende år, der går
fra hun forlader sin mand til hun finder kærligheden igen – på facebook.

"Så fik jeg børn, mens alle andre lavede rockbands og blev til noget. Tvillinger, netop som jeg var fyldt
tyve."

Hun bor i en lortelejlighed med udsigt til et Netto-skilt. Og hun er selv lige blevet skilt. Der er dømt
psykologisk krigszone, hvorfra Andrea Hejlskov rapporterer ærligt og selvironisk på nettet. Om livet som
mor, forfatter, identitetskriseramt, karriere- og kunstnerdrømmer og ekskone med en farlig fortid og med et

savn efter ny kærlighed.

Langt fra chik-lit, men tæt på et modent kvindeliv anno 00’erne, som det udspiller sig i det moderne
fællesskab på facebook. Her følger mange mennesker med i Andrea Hejlskovs notater og bidrager selv til

biografien med mails, vægbeskeder, støtte under en alvorlig retssag … og en polterabend.
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