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En effektiv bladvändare om syskonkärlek och sorg, skriven på ett rakt och enkelt språk med exakt
tonträff."Ingalill Mosander, Aftonbladet"Det är en bok som griper tag och verkligen känns när man läser."
Paula Högström, P4 StockholmJosef är nitton år och bor i en lägenhet ihop med sina storasyskon Natascha

och Alexander. Fast nu är det bara han och Natascha kvar. Han ägnar dagarna åt att skriva skämt till sin stand-
up-rutin, och nätterna åt att hamna i fel säng, och pratar om vad som helst utom om Alexander. Men hyran
behöver betalas och hans syster ligger bara i sängen hela dagarna, så Josef börjar jobba som resurs i skolan.
Sakta, steg för steg, tar han in det fruktansvärda som har hänt, trots att han hela tiden försöker skämta bort
det.Karl Modig debuterade 2016 med ungdomsromanen Superkrafter - på gott och ont. Nu är han tillbaka
med en roman för unga vuxna, full av svart humor."Det här är en mycket läsvärd samtidsskildring ...

Evigheten har inget slut och det finns inget satt pa vilket vi kan mata den. Lathet ar inget funktionshinder.

Dryga Skämt

Pris 144 kr. Vi vinner musikquizet tre av tre ganger. Köp Döden är inget skämt nu. Karl Modig 115 kr. Ingen
el inget rinnande vatten. Laddas ned direkt. Gilla Gilla inte 3. Köp Döden är inget skämt av Karl Modig på
Bokus.com. Men inga skamt i varlden kunde halla det borta och snart lag hela kontinenten och tyngde pa
mitt brost. En effektiv bladvändare om syskonkärlek och sorg skriven på ett rakt och enkelt språk med exakt

tonträff.Ingalill Mosander AftonbladetDet är en bok som griper tag och verkligen känns när man läser.
Fransman ar arroganta och ohyfsade men ta det inte personligt det ar sa de ar grodorna.
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