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Hon gjorde succé med "Tjock!" (2003) och "När jag fyller 30 ska jag vara smal" (2006). Nu är Jenny Dahlberg
tillbaka med en ny roman och den överträffar de både föregångarna. "Jill har passerat trettio och är ofrivilligt
singel sedan några år tillbaka. Hon sitter monotont i kassan på Ica och drömmer om att bli författare och
fantiserar ofta om att vinna 100 miljoner på Lotto.
Hon känner att hon behöver förändring i sitt liv. Hennes gamla barndomsvän tar passande upp kontakten
eftersom hennes blivande man dumpat henne mitt i deras husbygge. Det blir starten på ett ångestladdat men
kortvarigt återupplevt tonårsliv, massa alkohol, nätragg och en hel hög engångsligg. Det som inte ska kunna
hända, har hänt. Jill är gravid. Men abort är inte något alternativ. Under graviditeten känner Jill ett desperat
behov av att skaffa en pappa till kommande bebisen. Dejt efter dejt avlöser varandra, men ingen känns rätt,
verkar mogen eller är tillräckligt snygg och Jill är livrädd för att bli ensam ..."
'Att överse med okunnighet är att ge den makt. Ikväll är vi hemma hos dig. Lidt kærligt drilleri - uden at gå
over grænsen, forfattet i samarbejde med dig, der sætter dit navn nederst på sangen. Jag njuter av livet nu och
här, men är samtidigt hållbarlivsstilsvisionär. Solen sken och jag var på väg hem från en liten skogstjärn en
bit in i skogen.

Panduro festsange Til en god fest hører gode sange. tänder på analsex så skulle kunna hitta på något för dig
om du tänder på ett tajt rövhål. hur jag leker med min fitta framför dig. Ölands Järnvägar har alltid varit ett
intresse för mig, som liten minns jag hur jag och min kamrat lekte vid museitåget vid stationen i Borgholm.
Först ute på stan och senast var vi hemma hos mig och lagade mat. Först ute på stan och senast var vi
hemma hos mig och lagade mat. Jag njuter av livet nu och här, men är samtidigt hållbarlivsstilsvisionär. Vi
ligger utsträckta på soffan, jag med … Paradisgrinden. När jag gått en stund ser jag ett … Kåt KÅT KÅT.
Ölands Järnvägar har alltid varit ett intresse för mig, som liten minns jag hur jag och min kamrat lekte vid
museitåget vid stationen i Borgholm. Jag ger alltid fasta priser på hemsidor. Jag vill uppleva inre frid med det
jag bär och yttre fred med allt som är.
DU ska säga åt mig vad jag ska göra. Jag njuter av livet nu och här, men är samtidigt hållbarlivsstilsvisionär.
När jag gått en stund ser jag ett … Kåt KÅT KÅT.

