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Fjortonåriga Isa ska på 
ridläger, men stannar i hemlig-
het hemma. Isa blir upplockad 
av konstnären Stella, och de 
ger sig ut på en galen road 
trip som tar dem från Norra 
Öland till Västkusten. Stella 
lyser så starkt i Isas ögon, så 
starkt att det är lätt att bli 
bländad, men snart måste Isa 
stå upp för sig själv. 

Alla människor har sina hemlig-
heter. En del handlar om sex. 
Andra handlar om skuld. Några 
handlar om saker man vill göra, 
men inte vågar. 
Tre karaktärers vägar strålar 
samman via den lilla sexleksaks-
butiken Silver & Salt, en plats där 
fantasier kan födas och vingar 
prövas. Men går det verkligen att 
få ihop drömmar och verklighet?

Den är aktuell och utmanande på ett sätt som bara 
kan sluta med en käftsmäll. Samtidigt finns det lilla 
miraklet här som jag tycker ungdomsböcker måste 
ha. - Bokhuset
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Det är inte ett lätt ämne du valt att utforska men jag läste det 
med spänning och ska erkänna att jag är ganska så blown away 
av både hur du hanterar ämnet och din klara distinkta berättarröst 
och säkra handlag med berättandet. - Jenny Bäfving, lektör



Transcenders Media 
erbjuder starka berättelser 
med levande karaktärer till 
alla som någon gång känt 

sig annorlunda 
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Mija blir inte sedd, vare sig 
hemma eller i skolan. När 
hennes storebror Micki 
hamnar på sjukhus blir till-
varon outhärdlig, och hon 
rymmer hemifrån. Mickis 
expojkvän, tatueraren Danny, 
förebrår sig själv för Mickis 
sjukdom. Alla tre är vilsna i 
världen, men kanske kan de 
hjälpa varandra?

Vem är du när ingen tittar? 
Vet du vem du är? Maxi gör 
det inte. Han känner sig bara 
levande när publiken ropar och 
adrenalinet rusar. Men när 
högtalarna tystnar och ljuset 
släcks, vad återstår då?
Efter en kollaps på en turné 
måste Maxi börja omdefinera 
sig själv. Vem är han när han 
inte står på en scen?.

Bobbi A Sand har “förstört” min helg. Har läst boken 
6 gånger sedan i torsdags och kommer med all 
sannolikhet att läsa om den ikväll igen! - Julia
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När bokens sidor var slut kände jag 
“Men, nej, du kan ju inte sluta här 
bok! Jag vill få fortsätta och se hur det 
går!” - Vargnatts bokhylla


