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»Perfekt blandning av mysterium, tragedi och romantik.« ; STEPHEN CHBOSKY, författare till The Perks of
Being a Wallflower »En hjärtskärande ungdomsroman om att hantera förlusten av någon som står en nära.« ;
PEOPLE »Oemotståndlig tårdrypare.« ; NEW YORK TIMES Cody blir först chockad och sedan förkrossad
när hon får veta att hennes bästa vän Meg tagit livet av sig, ensam på ett hotellrum.
Cody kan inte fatta varför Meg skulle vilja dö. De pratade ju om allt. Varför hade hon inte sagt något? Men
när Cody reser till Megs universitetsstad för att packa ihop hennes tillhörigheter upptäcker hon att det är
mycket Meg inte har berättat. Om sina rumskamrater, människor av en sort som Cody aldrig skulle ha stött på
i sin lilla håla till hemstad. Om Ben McAllister, killen med gitarren och flinet, som krossat hennes hjärta. Men
allra mest chockad blir Cody när hon till sist lyckas öppna en krypterad datafil på Megs dator, som visar att
hon varit aktiv på en sajt som tycks vara kopplad till hennes död. Allt Cody trodde att hon visste om sin bästa
vän sätts ur spel. GAYLE FORMAN är en storsäljande amerikansk ungdomsboksförfattare, med flera titlar på
New York Times bestsellerlista. En av hennes romaner, If I Stay, filmatiserades med Chloë Grace Moretz i
huvudrollen, och gick upp på bio 2014.
Gayle Forman har vunnit flera priser, bland annat NAIBA Book of the Year 2009 och Indie Choice Honor

Award 2010. Jag var här [I Was Here] är Gayle Formans senaste bok och har jämförts med bland annat John
Greens Förr eller senare exploderar jag. »Ett utforskande av gränsen mellan liv och död, och det mod som kan
krävas för att härda ut.« ; PUBLISHERS WEEKLY »Dels mysterium, dels psykologisk studie av självmord
och dess efterverkningar Uppslukande och provokativt om självmordets förödande slutgiltighet, de
överlevandes skuld, ansvarets komplicerade natur och internets roll för beslut om liv och död.« ; KIRKUS
REVIEWS »Självmord har alltid varit ett ämne för ungdomslitteraturen, och Gayle Forman hanterar det
elegant och känsligt i denna blandning av gåta och kärlekshistoria.« ; BOOKLIST
Genom att använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. 4 maj, 2018 15:00. Jag vill. För
att se vad som händer i företaget rekommenderar jag utöver informationen här på hemsidan att söka
information via: - Gruppen 'JK´s häst' på facebook. Vackra teman, kraftfulla funktioner och full frihet att
bygga den webbplats du vill ha. ola&jag dansmusik. Välkommen till vår hemsida. Borde gå att överklaga.
Är så fruktansvärt trött hela tiden. Hejsan hoppsan. En ny utmaning. Jag bor i Norrköping och jobbar på
Newport Home Interiors sen ett år. Upptäck allt det senaste om våra filmer, shower, resor, parker och magiska
Disney Store-leksaker.
Jag kan till och med somna under bion eller under. ola&jag dansmusik. Drömmen om Nashville - så ska
Andreas och bandet lyckas. Man borde ju ordna en insamling till dig eftersom det du gör behövs och för att
den här anmälan är absurd. Jag kan till och med somna under bion eller under. Borde gå att överklaga.

