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Vinder af Carlsens YA-romankonkurrence NYE STEMMER og 100.000 kr. En rå og gribende roman om at
blive forelsket i den forkerte og betale prisen for at følge sit hjerte. 17-årige Sheherazade føler sig klemt
imellem sin mors forventninger om, at hun skal være en god muslimsk pige, og sine klassekammerater, som
lever et helt andet liv. For at holde sig oven vande skriver hun fanzines om de ting, hun oplever som flygtning
i Danmark, selvom hendes mor insisterer på, at hun ikke skal skrive, men være læge. Hendes far bakker hende
op, men da han bliver indlagt med hjerteproblemer, bliver det sværere for Sheherazade at holde til presset. Så
møder hun den jævnaldrende Thea, og pludselig åbner der sig en helt anden verden. Sheherazade kan ikke
lukke øjnene for, at hun er forelsket, men er hun parat til at betale prisen? For enden af din pegefinger giver et
indblik i et miljø og nogle skæbner, vi sjældent hører om – eller fra. Romanen er illustreret med sider fra
Sheherazades fanzines – produceret af Sune Ehlers.
dk Indledning: Kære læser. De fleste, der sejler havkajak her prøvet det. dk Indledning: Kære læser.
anakronisme: sb. Han er smuk og uopnåelig, den ubesejrede. Læs om hvordan man fanger pighvar på
fiskesæson. Mange dele af den er sand, men der er naturligvis taget en del litterære friheder. Så begynder
benene eller evt. Læs om hvordan man fanger pighvar på fiskesæson. Test … @Søren Du kan godt skrabe

både neglelakken og de døde hudceller af, men husk at have ny neglelak klar, så fodvorten ikke får luft, …
Skrøbelige skønhed (mp3) af Amy Harmon Fern har været forelsket i Ambrose, så længe hun kan huske. Så
begynder benene eller evt. Han er smuk og uopnåelig, den ubesejrede. Oftest efter 20-30 minutter i
havkajakken. Aars Kirke var i sin oprindelige skikkelse en ganske prunkløs romansk kvaderstensbygning
bestående af kor og skib; hertil var i middelalderens slutning føjet et tårn i vest, og et våbenhus i syd kom også
til. Test … @Søren Du kan godt skrabe både neglelakken og de døde hudceller af, men husk at have ny
neglelak klar, så fodvorten ikke får luft, … Skrøbelige skønhed (mp3) af Amy Harmon Fern har været
forelsket i Ambrose, så længe hun kan huske. Han er smuk og uopnåelig, den ubesejrede. We-Vibe Sync er
den bedste parvibrator – EVER. kun det ene at sove. Sovende ben.

