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Mizeria Melody Farshin boken PDF Ståupp-komikern och förortskämpen Melody Farshin har skrivit en

brännande aktuell ungdomsbok om tvillingarna Aicha och Ali. Med klockren jargong och tydligt
inifrånperspektiv skildrar hon två gymnasieungdomars liv i en miljonprogramsförort där allt fler unga stryker
med i ouppklarade dödskjutningar. Trots att de är födda på samma dag, i samma familj, ser tvillingarnas liv
och förutsättningar SÅ olika ut. Något de har gemensamt är den orubbliga fasaden som de håller upp för

varandra och för sina oroliga föräldrar. Aicha genomlider en djup depression. Hon som alltid varit den stadiga
pelaren förändras när hon får uppleva något traumatiskt som lämnar henne med obesvarade gåtor och en
rubbad självbild. Samtidigt kämpar Ali för att prestera på topp med betygen och sporten och att dessutom
hinna se efter sin familj.Men på senare tid har det blivit allt fler begravningar, fler än studentmottagningar.
Vänner försvinner och till slut drabbar det honom på mycket nära håll.Med korta kapitel och mycket dialog

och slang är det här en bok som kommer att träffa rakt i hjärtat även på en målgrupp som sällan läser
ungdomsböcker.
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