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Den lyserøde elefants guide til de sociale medier Anonym Hent PDF Får de sociale medier dig også til at

ønske, at du kunne prikke dine øjne ud og kaste dem mod den næste kælling, der poster et billede af sin øko-
skyr-grovbolle-morgenmad? Vi kvinder STINKER til sociale medier, og de bringer det absolut mest

tåkrummende og skabede frem i os alle. Pinlige duck-selfies, pseudofilosofiske lorte-quotes og desperate
fitnessbilleder dominerer vores feeds. Der er akut behov for en kollektiv intervention. Den Lyserøde Elefant
sætter nu alle sejl ind i et forsøg på at redde sit køn fra absolut ydmygelse. Denne guide tager dig gennem

bunken af lort, der bliver lukket ud på de sociale medier, og udøver førstehjælp til dig, der måske er på vej til
selv at blive en mega klam opmærksomhedskrævende pige-personlighed. Dette er en ebog med såkaldt fixed
laoyut. Den er velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på

ældre eller mindre avancerede læseapparater.
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