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"Levithans språk flyter lätt och han lyckas gestalta detta komplicerade fenomen på ett enkelt sätt.
Sammantaget en fascinerade kärlekshistoria som inte liknar något annat."
Anna Wilner, BTJ
Av författaren till uppmärksammade Jag, En
Rhiannon vet vem hon är, och vem hon vill vara med. Hur dryg Justin än kan vara, är det ändå de två. Men en
morgon är Justin inte som vanligt. Rhiannon känner att han för första gången verkligen ser henne, och de
tillbringar en fantastisk, romantisk dag tillsammans.
Dagen därpå är Justin sitt vanliga svårtillgängliga jag, och Rhiannon förstår ingenting. Hon börjar ifrågasätta
deras relation, och hela sitt liv. På en fest träffar hon Nathan, och något med honom känns bekant. De börjar
mejla med varandra, men när de ska ses möts Rhiannon istället av en tjej som heter Megan. Och hon berättar
det mest osannolika Rhiannon någonsin har hört ...
En annan är den fristående uppföljaren till David Levithans hyllade och prisbelönadeJag, En.

Nu får vi följa Rhiannon, och läsa om mötena med En från hennes perspektiv. Precis som i föregångaren
ifrågasätter Levithan föreställningar om kön, genus och sexualitet, och tänjer gränserna för hur det kan skildras
i ungdomslitteraturen.
"Det är inte okomplicerat, men David Levithan, som ofta skriver ungdomsböcker om just könsöverskridande
och homosexuell kärlek, skildrar det så att kärleken till människan, och inte könet, framstår som det mest
självklara."
Maria Nyström, Upsala Nya Tidning
"Ett existentiellt drama med intressanta länkar till samhällsutvecklingen /.../ rymmer magnifika avsnitt om hur
komplexa och osäkra relationer kan vara."
Peter Grönborg, Smålandsposten

Book hotell eller annen overnatting hos oss – her finner du billige hotell over hele verden og utfører enkelt en
bestilling online. Supplerende kurver, kroker og glidelister samt vårt Utility-konsept for garasje og boder.
Oversikt over annen ledig overnatting nord, sør, øst og i områder rundt for Røros. Galåen Samfunnshus, Ålen
Skisenter, Taverna Alvdal (m.m) Høgskolen i Vestfold Biblioteket Digitale tekster Lokalhistorie Sem og
Slagen - en bygdebok. Gårdshistorie, bind 1, annen del. Endret tømmedag ved fridager. 1. mai, 17. mai, Kristi
himmelfartsdag og 2.
pinsedag er fridager for renovatørene. Dersom din vanlige tømmedag faller på en av. HVERDAGER:
Voksen:153,-Ungdom/honnør:123,-Barn2-12 år: 113,-HELG/FERIE: Voksen: 168,-Ungdom/honnør:
138,-Barn 2-12 år: 128,- De Nordiske Juristmøter. De nordiske juristmøter har blitt avholdt i de nordiske
hovedstedene i over 140 år – første gang i 1872, og er en bredt anlagt, faglig. Trenger du et godt sitat? På
Siterte sitater finner du sitater av Søren Kierkegaard og mer enn 3225 andre forfattere. Ikke bare om mat men
også annen nyttig informasjon Oversikt over julekalendere på nettet. Finn din favoritt julekalender i 2016.
Se hele listen her og les om kalenderne på tv.

