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Anvendelse/målgruppe/niveau: Vred, veloplagt og velskrevet svensk ungdomsroman for læsere fra 15 år og
deres voksne. Beskrivelse: Joanna er 18 og har sit at slås med. Det er ikke nemt at passe gymnasiet, når man
har ADHD, ens far er deprimeret, ens mor er forfatter uden forlag, og ingen i familien har nogle penge. Slet

ingen penge. Joanna er marginaliseret på alle måder og rent ud forbandet på verden. Hun tjener en smule på at
sælge kondomer, men det rækker ikke engang til medicin. Joanna bliver forelsket i den smukke Audrey og ser
pludselig alt i et nyt lys. Moderen finder et arbejde, faderen forlader sin zombietilstand, Joanna selv viser sig
slet ikke at være så asocial endda - og pyt med, at en af skolens rødder i den grad er efter hende. Absolut en
udmærket og livsbekræftende roman for unge, som med sin vrede og sin sproglige fandenivoldskhed driver
læseren frem fra først til sidst. Sammenligning: Jenny Jägerfeld (f. 1974) kendes for den prisbelønnede
ungdomsroman Her ligger jeg og bløder, 2012, som Jeg er jo så enormt easy going minder om med sin

dirrende skildring af sårbare og vrede unge kvinder. Samlet konklusion: Flot og veloplagt roman for modne
unge fra cirka 15 år og deres voksne om ensomhed og det at føle sig udenfor og forladt af alt og alle. Sproget

er fandenivoldsk og den unge hovedperson afvæbnende charmerende i al sin vrede og oprørskhed.
Pressemeddelelse: Joannas hjerne er en forlystelsespark i højsæsonen, en analog Twitter. Man kan også kalde
det for ADHD, og så længe hun tager sin medicin, er det i og for sig ikke noget stort problem. I hvert fald
ikke i forhold til at have en mor, der forgæves forsøger at skrive en ny roman, og en far, der apatisk sidder
foran fjernsynet. Og ikke i forhold til ikke at have råd til ny medicin. Og derfor narre en narkohandler for
penge. Og blive fanget og truet med mord. Hvilket er intet i forhold til at være forelsket. I Audrey. 'Jeg er jo
så enormt easy going' er en sprogligt original roman for unge voksne (og selv for lidt ældre voksne), fuld af
sort humor, action, drive og overraskende drejninger. Skrevet af August-prismodtageren og psykolog Jenny
Jägerfeld. Den svenske presse skrev bl.a.: "Sjældent har vi set en svensk roman med så meget fart, drev og

fandenivoldskhed. Det er skarpt, vredt og helt vanvittigt på én gang" - Svenske Dagbladet "Jägerfeld er skarp
i såvel sine iagttalelses- som skriveevner, og er en fryd at læse. Ikke mange mennesker kan så naturligt skildre
alvorlige problemer med så meget humor. " - Göteborgs-Posten "… lidenskabeligt udtryksfuldt, fyndigt og

kvikt street smart med en overflod af engelske gloser, som et sitcom-tegneserie-action-film-poptekst-
leksikon." - Helsingborgs Dagblad
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velskrevet svensk ungdomsroman for læsere fra 15 år og deres
voksne. Beskrivelse: Joanna er 18 og har sit at slås med. Det er ikke
nemt at passe gymnasiet, når man har ADHD, ens far er deprimeret,
ens mor er forfatter uden forlag, og ingen i familien har nogle penge.
Slet ingen penge. Joanna er marginaliseret på alle måder og rent ud
forbandet på verden. Hun tjener en smule på at sælge kondomer, men
det rækker ikke engang til medicin. Joanna bliver forelsket i den
smukke Audrey og ser pludselig alt i et nyt lys. Moderen finder et

arbejde, faderen forlader sin zombietilstand, Joanna selv viser sig slet
ikke at være så asocial endda - og pyt med, at en af skolens rødder i
den grad er efter hende. Absolut en udmærket og livsbekræftende

roman for unge, som med sin vrede og sin sproglige
fandenivoldskhed driver læseren frem fra først til sidst.
Sammenligning: Jenny Jägerfeld (f. 1974) kendes for den

prisbelønnede ungdomsroman Her ligger jeg og bløder, 2012, som
Jeg er jo så enormt easy going minder om med sin dirrende skildring

af sårbare og vrede unge kvinder. Samlet konklusion: Flot og
veloplagt roman for modne unge fra cirka 15 år og deres voksne om
ensomhed og det at føle sig udenfor og forladt af alt og alle. Sproget
er fandenivoldsk og den unge hovedperson afvæbnende charmerende
i al sin vrede og oprørskhed. Pressemeddelelse: Joannas hjerne er en
forlystelsespark i højsæsonen, en analog Twitter. Man kan også kalde
det for ADHD, og så længe hun tager sin medicin, er det i og for sig
ikke noget stort problem. I hvert fald ikke i forhold til at have en
mor, der forgæves forsøger at skrive en ny roman, og en far, der

apatisk sidder foran fjernsynet. Og ikke i forhold til ikke at have råd
til ny medicin. Og derfor narre en narkohandler for penge. Og blive

fanget og truet med mord. Hvilket er intet i forhold til at være
forelsket. I Audrey. 'Jeg er jo så enormt easy going' er en sprogligt
original roman for unge voksne (og selv for lidt ældre voksne), fuld
af sort humor, action, drive og overraskende drejninger. Skrevet af
August-prismodtageren og psykolog Jenny Jägerfeld. Den svenske
presse skrev bl.a.: "Sjældent har vi set en svensk roman med så
meget fart, drev og fandenivoldskhed. Det er skarpt, vredt og helt
vanvittigt på én gang" - Svenske Dagbladet "Jägerfeld er skarp i
såvel sine iagttalelses- som skriveevner, og er en fryd at læse. Ikke
mange mennesker kan så naturligt skildre alvorlige problemer med

så meget humor. " - Göteborgs-Posten "… lidenskabeligt
udtryksfuldt, fyndigt og kvikt street smart med en overflod af
engelske gloser, som et sitcom-tegneserie-action-film-poptekst-

leksikon." - Helsingborgs Dagblad
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