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Linse - jeg gør, hvad jeg vil handler om den farverige bryggetøs Linse Kessler.
Linse, der er kendt fra TV3s reality-hit ´Familien fra Bryggen´, fortæller nu hele historien om sit barske og

eventyrlige liv.
Om at være barn med en tørstig mor og blive hurtig voksen. En vild ungdom som hashsmugler, med

knivstikkeri, slagsmål, fængelsophold og fangeflugt. Om at strippe, falde for seje mænd og at blive mor. Om
skønhed, tatoveringer, ansigtsløft og brystoperationer. Om et ubrydeligt familiesammenhold og kærlighed til

hunde.

Mød Linse - en ualmindelig selvstændig og handlekraftig kvinde med et kæmpe hjerte, som banker bag
Skandinaviens største barm. En kvinde, der brænder max for at sætte kulør på livet.

Linse Kesslers facebook-profil bliver fulgt af mere end 270.000 fans.

Om forfatteren:
Michael Holbek, f. 1961, er uddannet journalist. Har bl.a. skrevet bestseller-biografierne Hele Sandheden
med Stig Elling (2007), Duet for livet med Keld og Hilda Heick (2009) og Til den yderste grænse med Kai
Vittrup (2010). Samt reportage-bøgerne Bandekrig - blodbrødre og håndlangere (2009) og Storm - den

danske agent i al-Qaeda (2013).
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