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BESKRIVNING

Nominerad till Augustpriset 2013!Lex tycker att alla utom Jonatan är idioter, såna som till varje pris
måste synas och har planerat hela sin framtid innan de hunnit gå ur skolan. Hon dagdrömmer hellre till
tung musik än odlar sina entreprenöriella egenskaper. För att provocera skapar hon i hemlighet Maya.
Maya som varken är rädd för att ta plats eller skapa rubriker. Som har en blogg där hon både visar upp sig
och revolterar mot allt vad framgångssagor heter.Men vad händer med Lex när bloggen visar sig bli en
riktig framgång?"Det är ett mästerverk. Vare sig mer eller mindre! "Upsala Nya Tidning"Det går inte att
skriva bättre än så "Hon har perfekt gehör vad gäller dagens ungdomsgeneration ... Roligt, skarpsynt och
oavbrutet underhållande ..."Ingalill Mosander, Aftonbladet"Berättelsen kittlar och kränger och andas. Jag
kan bara gratulera alla som ännu inte har läst den, för det här är en bok som man saknar redan innan den tar
slut."Svenska Dagbladet "Få skriver så lysande samtidsromaner som Sara Kadefors."Lotta Olsson, Dagens
Nyheter "Lex bok är utan tvekan en av årets mest brännande ungdomsromaner. Läs den!"Smålandsposten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bloggbohemen: lex bok

Pris: 55 kr. Pocket, 2014. Finns i lager. Köp Lex bok av Sara Kadefors på Bokus.com. Boken har 3 st
läsarrecensioner.

barn&ungdomsboksbloggen: Lex bok

Äntligen är Sara Kadefors tillbaka med en ny ungdomsbok, Lex bok. Precis som i Sandor slash Ida träffar
Sara mitt i prick när det gäller att fånga det där ...

Lex bok - Barnboksprat

Med en Augustprisnominering och ändlöst med hyllningar under hösten visste jag att Lex bok skulle vara
bra. Men det jag möttes av i boken hade jag aldrig kunnat ...
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