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"En både romantiskt och realistisk skildring av hur det är att vara ung i Stockholm." Måns Wadensjö, SvD
"När man sitter uppe halva natten. För att man inte kan sluta läsa. Och man tänker "Språket!" Och blir lite
lycklig på varje sida. Suckar sådär förälskat. Då vet man. Att det är en bra bok." Hillevi Wahl
"En av höstens (årets!) allra bästa ungdomsromaner. Så tajt, så precist och så skickligt och bra skrivet. Läs och
njut!!Johanna Lindbäck, Bladenbrinner
Från dagen han klättrade in och sa hej var det något i huvudet som hoppade snett. Med en gång la sig ett lager
över hornhinnan och jag blinkar alltid en extra gång innan skärpan fixeras. När det ännu var en påminnelse om
att han väntade i min säng kunde jag stå ut. Men nu. Vad händer nu? Han är inte bara i ögonvrån, i periferin en
millisekund när jag råkar missta någon annan för honom. Nej, han är snart framför mig, precis där, i varenda
person som passerar.

Mitt under brinnande juli gör Matildas pojkvän slut.
Kvar är hon, i en öde lägenhet. Vem är hon, utan honom? Matilda måste fylla tomrummet och bästa vännen
Miron tar henne under sina vingar. Han lovar att bedöva smärtan med nya äventyr. Tillsammans ska de rida ut
sorgen, explodera i natten. Men hur långt kan man egentligen gå och vilka är Mirons verkliga motiv? Och när
vet man om man mår bättre eller inte längre känner något alls? En mästerlig skildring av den vilsenhet som
kan uppstå i gränslandet mellan ungdom och vuxenhet.
Sandra Beijer driver en av Sveriges mest välbesökta bloggar sandrabeijer.se. Hon debuterade 2014 med Det
handlar om dig.

"Precis sådär bra som man kan önska." Tara Moshizi, Godmorgon Sverige
"Hög igenkänningsfaktor för alla som varit unga och gjort slut med någon, i ett gränsland mellan irrationell
sorg, destruktivitet och i bakhuvudet, någon slags vuxenhet. Fanny Wijk, Göteborgs-Posten
"En kavalkad av välformulerade meningar för oss att stryka under och en rapportering om vad en fyller sin tid
med när den en är kär i inte längre vill ha en". Clara Kron, ETC
"Sandra Beijers andra roman börjar starkt.
Det första kapitlet är träffsäkert, både språkligt och känslomässigt. Man rycks direkt in i en värld som precis
fallit samman med väl valda meningar och blankrader. En av höstens starkaste romaner." dagensbok.com
"När man sitter uppe halva natten. För att man inte kan sluta läsa.
Och man tänker "Språket!" Och blir lite lycklig på varje sida. Suckar sådär förälskat. Då vet man.
Att det är en bra bok.
De säger att det är en ungdomsroman. Då är jag väl ungdom då." Hillevi Wahl
"Sandra Beijer lyckas sätta ord på sorgen efter ett brustet förhållande." Emma Holm, Dagens Nyheter
"Fint om kärlek som går sönder." Prickiga Paula
"Herregud vilken bok. Är helt tagen." Anna Wiklund blogg
"En av höstens (årets!) allra bästa ungdomsromaner.
Så tajt, så precist och så skickligt och bra skrivet. Läs och njut!! Johanna Lindbäck, Bladenbrinner

"Det är en häftig bok, minst sagt. Den poetiska slagfärdigheten i språket är uppvriden till max." Anna
Bjurström, Litteraturmagazinet

När man sitter uppe halva natten. För att man inte kan sluta läsa. Och man tänker "Språket!" Och blir lite
lycklig på varje sida.
Suckar sådär förälskat. Då vet man. Att det är en bra bok. Hillevi Wahl
Et hardt og godt knull med Leona Lorenzo. Dette er absolutt en film som faller i kategorien, god norsk
hjemmelaget porno.
Leona både suger og slikker kuk i denne. Del dine tanker om SKAM. Alle kommentarer blir lest av
SKAM-redaksjonen før de publiseres og vi forbeholder seg retten til å slette kommentarer som ikke følger.
Vakre dikt vi har brukt i bryllup, om kjærlighet, samhold og nærhet. Et dikt kan sette ord på følelsene og gjøre
bryllupet ekstra spesielt. Søk etter tester Vi gjennomgår kontinuerlig 75 norske og svenske nettsteder, og
legger inn tester som er relevante for det norske markedet. Kjære dere som besøker min hjemmeside. Jeg setter
stor pris på at du skriver en liten hilsen i gjesteboka mi. Solstreif fra Anne Lise TEAM BEASON NORWAY
hjemme i Norge igjen , vi sleit med litt seigt fiske og endte opp på en 31 plass av 350 båter totalt , tredje beste
båt av de norske som var. Våre kunders egne uttalelser: Vi oppmuntrer våre kunder til å skrive noen hyggelige
linjer i vår gjestebok. Kommentarer på denne siden er egne uttalelser direkte. Kløe.
Nedenstående uttalelser vedr. kløe er hentet ut fra vår gjestebok. Tom 2013-01-27 Helt alvorlig den beste
salven på markedet. Jeg har lenge brukt Utroli.
Huawei Y6 Pro dual-sim smarttelefon (gull) - Huawei Y6 Pro er en smarttelefon som gir deg imponerende
visuell kvalitet med en HD IPS skjerm. Ta høyoppløselige. Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper
ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.

