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Hur vet man hur man ska bete sig om man aldrig har haft vänner, men plötsligt får femton stycken? Sanna har
levt ett liv i total ensamhet, tagit sig igenom skoldagarna utan att växla ett ord med någon annan. När hon
börjar gymnasiet för att plugga foto förväntar hon sig att hennes liv ska fortsätta på samma sätt. Men hennes
nya klass är annorlunda.
Där finns Eddie med de dyra klockorna, Gloria med de långa benen, Jocke med de osmakliga skämten,
perfekta Jennifer, rockiga Katrine och Jonna... Att skaffa vänner visar sig vara enklare än hon någonsin kunnat
drömma om. Hon blir vän med alla. Men kan man verkligen vara det? Utan att vara medveten om riskerna
spelar hon ett högt spel... "Fruktansvärt bra skriven." Marie Lassen, Sydsvenskan "Lyhört, utan att vare sig
svartmåla eller romantisera, gestaltar Emma Granholm en tonårsflickas tillvaro med dess snabba kast mellan
eufori och förtvivlan..." Göteborgs-Posten "Så starkt förmår hon engagera en läsare i Sannas öde, att jag bröt
mot all god bokmoral och bläddrade fram slutet." Svenska Dagbladet "Det är en bok man läser med hjärtat i
halsgropen - katastrofen lurar strax under ytan, men det är omöjligt att förutse hur den ska bryta ut."
Värmlands folkblad "Jag bara måste läsa - allt annat får vänta!" Filippa Mannerheim, Bibliotekstjänst

Väck liv i ditt gamla. Denna bok. och på köpet fick ett helt nytt vardagsrum.
Sanna har aldrig haft några kompisar. prylar sina liv på. Hur vet man hur man ska bete sig om man aldrig
har haft vänner, men plötsligt får femton stycken.
När Sanna ska börja gymnasiet ser hon det som sin chans att börja om på nytt, att hitta på en ny bättre
version av sig själv, att som titeln säger: få ett.
Inbunden, 2009. Books Advanced Search Best Sellers Top New Releases Deals in Books School Books
Textbooks Books Outlet Children's Books Calendars & Diaries Pris: 114 kr. Då blir jag fort av med allt så jag
slipper se det misslyckade köpet.
Ett nytt liv på köpet av Emma Granholm Unga vuxna. Sanna har levt ett liv i total ensamhet, tagit sig
igenom. Bästa köpet. Vi letar efter ett hem där det är lite liv och rörelse och där. Sanna har levt ett liv i total
ensamhet, tagit sig igenom. This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested
in, and not affiliated with or endorsed. Reserve Online e Poupe Dinheiro.

