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De har inte mycket gemensamt, Astrid och Ellen. Ändå blir de vänner, den första dagen på terminen och för
alltid. Föreställer de sig. Tills något händer. Något händer med Ellen som gör att hon försvinner längre och
längre in i sig själv, bort från världen och bort från Astrid.
Efter katastrofen hittar Astrid de lappar och brev som Ellen skrev under gymnasiet.
Men då är det för sent.
Ester Roxberg växte upp i Småland och bor i dag i Stockholm, där hon är verksam som författare och skribent.
Som sjuttonåring vann hon Lilla Augustpriset och hon debuterade 2011 med crossoverromanen Antiloper.
2014 kom hennes tredje bok "Min pappa Ann-Christine" ut.
"En fantastisk, självsäker berättarröst och ett suveränt språk." - Vi Läser
"Det är en väldigt bra bok!" - Bokhora
"Jag kommer rekommendera den till alla, jag kommer köpa den som present till folk i min närhet och jag
kommer hålla tummarna för att den nomineras till och får några riktigt fina priser. För det är den värd. och lite

till." - Fiktiviteter
"Läs den, läs den, läs den!" - Tonårsboken
"Äkta vara" - Helsingborgs dagblad
"Bäst just nu" - Svenska dagbladet
Kom på safari Tanzania og tett inn på de ville dyrene i fire eventyrlige parker, avslutt med badeferie på
Zanzibar Kombiner det beste fra safarireisen i Sør-Afrika med 5 overnattinger på Mauritus, der du kan
oppleve øyas kritthvite sandstrender. Få et uforpliktende tilbud. Drøvtyggere - Grasspisende (herbivore)
pattedyr med ei vom med mikroorganismer som fordøyer cellulose, hemicellulose og andre polysakkarider fra
planter.
Burkina Faso er uten kyst og ligger i det tørre Sahel-beltet i Vest-Afrika. Store deler av landet har
savannelandskap. Vegetasjonen varier fra fuktig savanne i sør. Pula er Istrai-halvøyas største by. Innblikk i
dagliglivet, nærheten til Italia preger maten og kulturen. Bestill på apollo.
no Skedsmo FK vant G14 klassen, mens Skeid vant G13 klassen. Kiwi grønn cup er i G13 og G14 klassen en
ren breddeturnering. Vi ønsker lag som spiller i 2 div.
og nedover. Kenya har hatt en relativt vellykket utvikling etter frigjøringen fra Storbritannia i 1963.
Bildet av Kenya som et stabilt, ungt demokrati slo sprekker ved valget i. Valencia mottar rundt 4 millioner
turister hvert år – og er en by som kan tilby både historiske monumenter og spektakulær moderne arkitektur.
Reise med barn til Dubai: Dubai er et Mekka for strand- og shoppingglade, og er heller ikke et dumt reisemål
dersom man har småtroll med i kofferten. Sør-Afrika på sitt beste: Vakker natur, Big Five-safari og
storbystemning i Cape Town

