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Bethany er den Fernet Branca-drikkende blogger, der nådesløst udstiller hykleriet, småborgerligheden,
blogtilstanden og kendiskulturen i Danmark Den fiktive figur, Bethany Hansen, er på rekordtid blevet et
fænomen, og hendes meninger læses dagligt på bloggen bitterfissen-bethany.dk. Nu kommer Bitterfissen
Bethany så i bogform. Hendes fans får nye bitre bekendelser, og til kritikerne er der mere brænde til det i
forvejen flammende bål. Om bogen siger Bethany: Bloggen Bitterfissen Bethany har i skrivende stund
eksisteret i omkring syv måneder. Liberalistiske Klynkekusser, bloggende førtidspensionister og andet

godtfolk har måttet kigge sig selv i det beskidte spejl, som pludselig var vendt mod dem selv. Vorherre til hest
for et inferno. Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget. Bethany indså nemlig midt i det hele, at hun
måtte gøre sin pligt og skrive Bogen. Bogen til en evig stadfæstelse af min tilstedeværelse og arv til vore
efterkommere. Og som sagt, så gjort. Og her har I resultatet: Bogen fyldt med Bethanys harske udsagn og
meninger om dette og hint. Mere hæmningsløs end nogensinde. I kan tage det til jer eller bruge Bogen som

brænde.
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