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En originell och magisk tonårsskildring

Vi fyllde fjorton år den våren, Bella, Momo och jag.
Vi höll oss för oss själva.
Om vintereftermiddagarna var vi oftast i Momos rum, men under den varma delen av året satt vi i Bellas
trädgård, eller inne i växthuset om det regnade.
Vi levde mitt i allt detta sprakande och det fick mig att glömma att jag var Kim, att jag hade en kropp som

växte och sprängde. Växthuset var en frizon, ett rum att gå till där andra lagar gällde.
På dagarna utstår Kim tillsammans med sina tjejkompisar Bella och Momo killarnas kränkningar, men på
nätterna dricker de av nektarn från en fantastisk blomma som förvandlar dem till pojkar.
Kim kan inte få nog av friheten i en annan kropp och blir som pojke också kär i Tony.
Tillsammans upplever de både spänning och attraktion, men som tjej är inte Kim intressant för Tony.
Pojkarna är en tonårsskildring som ingen annan. Den kombinerar det plågsamt vardagliga med det vackert
magiska i en berättelse om uppväxt, förvandling, kärlek och systerskap.
Pressröster om debutromanen Om du var jag:
”Knivskarpt om flickors symbiotiska vänskap” Aftonbladet
”Jessica Schiefauer berättar stilsäkert om osäkra Agnes och avancerade Louise, om den lilla lyan, festerna,
supandet och spyorna. Och om hur verkliga faror kan lura helt nära.” Expressen
”/… / Schiefauer sticker av.
Hennes styrka är att hon skapar en övertygande atmosfär. Språket är kraftigt, byggt på metaforer med en
drivande dialog och hon har en ovanlig känsla för sinnesintryck. Med sensuell inlevelse förmedlar hon
mjukheten hos ett tyg, musikens vibrationer, lukter både lockande av hud och smink och äckliga av spyor.”
SvD
"Om du var jag" är en utmärkt debut, med tätt språk och levande gestaltningsförmåga." Landskrona-Posten

Norsk litteratur knyttet til Bokbloggerprisen og shortlists. Dette gleder jeg meg til! Jeg Jeg har planer om å
lese meg godt inn på kortlisten sammen med andre. Aktuelt: Regjeringen foreslår omfattende endringer av
barnevernloven Cause på Facebook Gruppen til Familiens Selvstendige Rettpå Facebook Ole Texmo: Hva er
galt. Joachim Fjeld 02.02.2015, 16:44:50 1400 meldinger Kos dere her heller. Nå er tråd 3 forlengst for lang.
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