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Det är tisdag när det händer. Jag har alltid tänkt att man kommer få någon slags förvarning innan hela ens liv
går i tusen bitar. Jag hade aldrig trott att det skulle vara en dag som alla andra. Fast det är klart, jag borde ha
anat.
Tisdagar är alltid jävliga dagar. Det är våren i trean och Kims bästa vän Moa är död. Hon har kört ihjäl sig.
Och hela Kims tillvaro rasar samman. Hur kunde det hända? Var det verkligen en olycka, eller gjorde hon det
med flit? Kim kan inte gå till kyrkogården på dagarna, hon går dit på natten istället. Hon försöker få ordning
på sina känslor, allt det där som bara bubblar och gnager. Hon försöker låtsas som att allt är som vanligt, alla
andra verkar ju lyckas med det, men ingenting kommer någonsin bli som förut igen. När boken är slut har det
gått 218 dagar sen Moa dog, och Kim börjar långsamt att lära sig hantera sin nya tillvaro. Hon är ju faktiskt
kvar. Jag lever, tror jag är en sorglig, hjärtskärande berättelse, men den är också rolig och mycket träffsäker.
Om relationer, vänskap, hemligheter, att bli sviken av någon som inte längre finns.
Jag gjorde ett nytt id på snapchat (tjej id) för att fråga henne lite saker igår kväll efter vi hade träffats och det
känns som hon döljer nåt. 07. Det finns evigt liv att få genom tron på Jesus och att ta emot frälsningen. ”Jag
ska bevisa att jag är bättre än vad vissa tror” Jesus lever Jesus säger: 'Jag är Vägen, Sanningen och Livet'.
Ischias är en hemsk åkomma som kraftigt försämrar ens livskvalité. – Pinsam vet jag inte, men jag har ställt

en fråga vid fel tillfälle. Här delar jag med mig om hur jag på egen hand lyckades bli symtomfri. – Numera
tänker jag efter före. Om intresse finns så fortsätter jag och berättar vad som händer senare. Detta är en sann
historia, som jag skrivit ner så som jag mins den.
Ditt slutcitat fick mig att tänka på när min dotter var liten och dagispersonalen oroade sig för att.
Jag gjorde ett nytt id på snapchat (tjej id) för att fråga henne lite saker igår kväll efter vi hade träffats och det
känns som hon döljer nåt. Bra skrivet. E n av mina absoluta föreställningar är att vi borde tala mer om vad vi
tänker göra och mindre om vad vi gjort. E n av mina absoluta föreställningar är att vi borde tala mer om vad
vi tänker göra och mindre om vad vi gjort. Ni kan se ett par försök i videon här nedan. Om intresse finns så
fortsätter jag och berättar vad som händer senare. I en periodpaus frågade jag Wayne Fleming om han.

