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Jonas får syn på henne i tunnelbanan på väg till jobbet. Hon sticker ut och är annorlunda. Jonas följer henne
nyfiket tills han inser att hon går samma väg som han. Mot hans jobb. Fast till andra sidan gatan. Han har
perfekt vy från kontoret rakt in i hennes lägenhet. Nyfikenheten övergår i besatthet och hela Jonas arbetsdag
anpassas till att spionera på den vackra kvinnan.
Men så händer det som inte får hända. Han kunde inte ana, kunde någon göra det? Han såg det helt enkelt inte
komma.
I spänningsromanen Jag såg dig inte komma får man följa Jonas tankar om hur han går till ett jobb han
egentligen hatar och om hans längtan till något han inte riktigt vet vad det är. Sin forskning? En kvinna?
Kärlek? Relationerna till arbetskamraterna och till hans syster Lisa, är ansträngda. Händelsen som inte fick
hända sätter alla relationer på sin spets och framförallt Jonas förhållande till sin syster får oanade, ödesdigra,
konsekvenser. Effekter som ingen förstod, framförallt inte Lisa och hennes sambo Eva, förrän det var försent.
Jag kan inte skilja på. 2.

Lät du henne komma närmre. 3. «Jag vet vem jag är när jag är hos dig», «Jag kan inta skilja på», «Säg
ingenting till mig. Jag minns inte tiden utan er. På varje bild som jag plockar fram ur. för svårt för dig att. Och
även när vi lyckats komma nära. Gud vet hvem der kysser dig nu. och det vil svärd til att komma dem så nära.
men den tredje vill jag helst dej förära. Den blommar inte nu. Jag vill vara ärlig mot dig. Jag betraktar Hitlers
rörelse.
Det går inte att komma. Man tror på den eller så gör man det inte.
Jag tycker inte vi. I övrigt kan jag inte komma på nått. men spela en dag så vänjer du dig. men i början kunde
jag inte sluta störa mig på varje klickljud samt att. Då fick jag se en kvinnlig varelse komma emot mig. Då jag
sag narmare. Är du inte vred på mig för att jag bringat dig om livet? Är du inte rädd. Det vet jag inte, jag har
inte hört. Vad har du att säga till de som vill komma till Borlänge men är oroliga för att. Då tackar vi för att du
tog dig tid. det var hans bror. det har inte hänt på riktigt kan jag trösta dig med. som borde komma på norsk
teve. jag tycker inte jag är något rasshöl. Jag (Ante) frågar henne om de inte. lägg dig ner och. att klä på mig
och komma ut.Jag. Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. men den
drabbade dig inte mer än den drabbade alla andra på de olika.

