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Döden som vi aldrig sett den förut! Livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Framför allt inte för Mattias,
som är 14 år och i lag med döden. Linda Belanner och Fredrik Persson debuterar med en fångande berättelse
som naggar verkligheten i kanterna.Mattias är ensammast i världen.
Mot sin vilja har han blivit utsedd till dödens medhjälpare. Döden, eller Göran som han egentligen heter, har
inte så mycket gemensamt med den klassiska figuren med kåpa och lie. Istället bär han en lila sammetskavaj,
kör en glassig SUV och röker stinkande cigarrer.
Och han tycker att Mattias är vek och blödig som gråter floder så fort det är dags att hämta någon.När Mattias
får sitt första egna uppdrag är det inte någon lätt uppgift han ställs inför. Att han dessutom fastnar för tjejen
han ska hämta gör det hela minst sagt komplicerat. Den coola och modiga Zahra från Teheran älskar musik
och skrattar åt livet.

Hon får Mattias att känna sig stark och varm inuti. Men hur ska Mattias lyckas rädda henne undan döden?
Göran börjar bli otålig, och när Zahra plötsligt blir oförklarligt sjuk ställs allt på sin spets och Mattias tvingas
till desperata handlingar för att rädda henne.Humor och värme i svårslagen debut! Omslagsformgivare: Sofia
Scheutz
Vi vet hur det brukar sluta, men just nu inget som tyder att det ska sluta så. 21 februari, 2018. I så fall är det
en vinst som inte enbart kan räknas i pengar'. läsdagbok. Vi vet hur det brukar sluta, men just nu inget som
tyder att det ska sluta så.
Premiären, min polare: – Vill inte jinxa, men det här kan rinna iväg.
Jag får ett brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om.
Jagba: – Antecknar 55:e minuten, det kan rinna iväg.
Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. 3210.
Premiären, min polare: – Vill inte jinxa, men det här kan rinna iväg. Artiklar som ännu inte hunnit indexeras,
finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. 3210. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna
berätta den här historien för er utan att ni tror att jag har blivit galen, men jag har bestämt mig för att riskera att
ni får den uppfattningen om mig eftersom… 'Ett Paralympics och vinter-OS i Sverige kan bli en vinst för hela
samhället. Vi vet hur det brukar sluta, men just nu inget som tyder att det ska sluta så. 21 februari, 2018. Vi
vet hur det brukar sluta, men just nu inget som tyder att det ska sluta så.
21 februari, 2018. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna berätta den här historien för er utan att ni tror att jag
har blivit galen, men jag har bestämt mig för att riskera att ni får den uppfattningen om mig eftersom… 'Ett
Paralympics och vinter-OS i Sverige kan bli en vinst för hela samhället. Artiklar som ännu inte hunnit
indexeras, finner Du m h a sök-funktionen under Redigera i Din webbläsare. Jagba: – Antecknar 55:e
minuten, det kan rinna iväg.

