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BESKRIVNING

Jack är en bultande kärlekshistoria men också en berättelse om att sona sina brott, se framåt och gå vidare.
Christina Lindström skriver rappt, trovärdigt och gripande om den första kärleken. Vi spelar Counterstrike
och skrattar, och resten av natten ligger vi under Frejas rödprickiga, svala påslakan och kysser varandra.
Hennes haka blir öm av min skäggstubb. Jack är den snygga och coola killen, som är grym på innebandy
och får alla tjejer han vill ha. Freja har en lite för stor näsa, en rosa stickad mössa och tycker om att titta på
sälar. De är ett omaka par på papperet, men när de träffas i ett badrum på en fest kan ingen av dem värja
sig. De faller handlöst för varandra och allt känns helt rätt. Men så hinner Jacks historia ikapp dem. I
grundskolan var han en mobbare och han har ett förflutet inom nazistiska rörelser. Jack har förändrats,
men för Freja blir det snart obehagligt uppenbart att Jack inte är den hon trodde att han var.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jack Posobiec �� (@JackPosobiec) | Twitter

Jack definition, any of various portable devices for raising or lifting heavy objects short heights, using
various mechanical, pneumatic, or hydraulic methods. See more.

Jack (@jack) • Instagram photos and videos

Jack human simulation software is a desktop-based, 3D human modeling and simulation solution that
enables you to design, simulate and optimize your human-centered ...

Jack Ankersen (@jack_ankersen) • Instagram photos and videos

199k Followers, 901 Following, 1,722 Posts - See Instagram photos and videos from Jack Ankersen
(@jack_ankersen)
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JACK

https://www.bo-fi.club/?p=JACK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=JACK&ln=se
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