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Hvad laver du lige nu? Eddie Michel Azoulay Hent PDF Forlaget skriver:  Hver dag fortæller to millioner
danskere på Facebook, hvad de laver, tænker og føler lige nu – små historier om alt fra selviscenesættelse,
liderlighed, ensomhed, poesi og komik som de offentliggør i det populære statusopdateringsfelt. Facebook

giver et unikt billede af, hvordan vi gerne vil have, andre ser os. For med en opdatering i statusfeltet fortæller
Facebook-brugerne deres ’venner’ om alt, hvad de tænker, ønsker, har af hverdagsovervejelser og ellers laver

lige nu.

I bogen Hvad laver du lige nu? dykker Eddie Michel Azoulay ned i hundreder af autentiske
statusopdateringer fra vores hverdag, og sætter dem sammen i en lyrisk sammenhæng. Fiktionen, der binder

de mange virkelighedsstykker sammen, udgør kun 30 procent – resultatet er et overraskende og
underholdende glimt af virkelige mennesker bag det fundne sprog og afspejler, hvordan godt to millioner

danskere taler om sig selv og hinanden i det særlige, offentlige rum kaldet Facebook.

På hver side i bogen ´klikker´ læseren sig ind på en ny profil, et nyt ´jeg´, som fortæller sin historie ledsaget
af alle de kommandogenveje, små tekstlige og grafiske elementer, der kendetegner Facebook. Vi får indblik i
personlige holdninger og erfaringer om alt fra kærlighed til politik, fra alkohol til selviscenesættelse, fra alder

til tomhed, fra årstider til sex, fra kunst til … ja, sågar finanskrisen!

New Media-rådgiver og blogger Peter Svarre skriver således i forordet:
»Når du lægger denne bog fra dig, vil du sidde tilbage med en urolig fornemmelse i kroppen. Du vil have

været helt inde i fremmede menneskers dybeste tanker og følelser, som de skræmmende hudløst ærligt valgte
at publicere dem på Facebook. Du vil have hørt dem kalde på deres dæmoner, slikke deres sår, elske deres

kære, hade ALT, forbavses af deres forfængelighed og fundere over fremtiden [...] Forbered dig på et
følelsesmæssigt roller coaster ride. En maskingeværssalve af 140 tegns ærlighed, opspind, sårbarhed,

liderlighed og nostalgi klippet i stykker og sat sammen i en helhed, som skaber nye historier på
brudstykkerne af de mange ufuldstændige fragmenter af en hverdag«.

Hvad laver du lige nu? bryder den gængse tekstsamling ved at have fotos. Billederne er inspireret af de
mange millioner private fotos af forskellig art som facebook-folket lægger ind på deres profiler. Ligesom
statusopdateringerne er de fragmenter af folks hverdag – og på den led glider de som en naturlig del ind i

bogen og er som teksterne både komiske, lidt ynkelige, ensomme og smukke.

Eddie Michel Azoulay har med Hvad laver du lige nu? skabt et snapshot af det globaliserede liv i Danmark
og den digitale virkelighed, vi alle sammen lever i - et samtidsbillede, der står som et skarpt og sigende
vidnesbyrd, om det virtuelle aftryk i tiden, som Facebook allerede har sat og vil sætte i tiden fremover.

Eddie Michel Azoualy (f. 1970) er igennem en længere årrække kendt som skribent ved landets førende
dagblade og magasiner, samt radio- og tv-studievært på bl.a. Danmarks Radio og TV2.
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