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Jessie önskar att hon och hennes pappa inte hade behövt flytta till Los Angeles.
Hon vantrivs i sin nya skola, där alla känns plastiga och ingen pratar med henne, inte ens hennes nya styvbror.
Då börjar mejlen från Någon Ingen komma. NI påstår sig vilja hjälpa Jessie att navigera i den vildmark som är
Wood Valley high school, men Jessie är till en början skeptisk. Är det bara någon som driver med henne? När
hon till slut bestämmer sig för att våga chansa dröjer det inte länge förrän hon och Någon Ingen börjar komma
varandra nära. Men vem är han, egentligen?
JAG: Berätta tre saker jag inte vet om dig. Alltså, förutom vad du heter och, tja, allt annat.
NI: okej. (1) jag gör übergoda varma ostmackor. så goda att de berättigar användningen av ordet übergoda.
(2) för ett år sen var jag en helt annan person. (3) jag vet inte. kanske håller den för mig själv.
JAG: Kom igen. Du håller allt för dig själv.
NI: (3) jag gillar dig.

JAG: (3) Jag gillar dig också.
En oemotståndlig kärleksroman full av värme, svärta och humor. En bok för alla som gillar Rainbow Rowell,
Jennifer Niven och Sarah Dessen.
"[Tre saker jag inte vet om dig] är verkligen en perfekt feelgood-YA. [...] Jag blir bara helt kär i den här
boken, och alla som är med i den." BOKHORA
Jag är 42 år och född i Kungsbacka som ligger 3 mil söder om Göteborg. Jag har en pedagogisk
högskoleutbildning i grunden och gick PGA Tränarutbildning 2004. Jeg vet at en av de mest søkte frasene på
Google rundt Zinzino er «Zinzino svindel»… Og det er jo ikke så rart? Du har all rett til å være skeptisk når
noen. Svenske artister er poppis i Norge. Vi undersøker nærmere. Glem nå de følelsene du måtte har rundt at
du ikke kan besøke en cafe, kjøpe deg en øl eller gå. På Dagsnytt Atten i går uttalte programleder Anne
Grosvold at hver asylsøker får 31000 i lommepenger. Det skapte selvsagt furore i sosiale medier.

