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Vad händer när två av Sveriges absolut bästa författare låter sina karaktärer mötas i en och samma bok? Svar: De
skriver 2010 års bästa ungdomsbok.
Möt Siri och Jakob i två separata historier som stundtals slingrar sig in i varandra och möts.

Tag dig i akt, besinna dig, kom ihåg grundregel nummer 1A: Tyck aldrig synd om dig själv. Tycka-synd-om-sig-själv är
ett träsk, en kvicksand som drar ner dig, som gör dina ögon dyiga, som förlamar dig, som gör dig dum och trög.
Vilsenpojken, är han en sån som tycker synd om sig själv? Som tänker att åh, varför är det ingen som vill upptäcka hur
intressant och spännande jag är innerst inne, varför är alla andra så ytliga och dumma och falska, varför är det ingen
som visar mig vägen hem?
Vet inte. Bryr mig inte. Ska aldrig tänka på honom igen.

En pappa som sviker.
En bror som tiger.
Den finaste vänskapen som plötsligt går sönder.
Och en annan som just börjat gro.
Två ensamma i en liten stad.
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