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ansigt. Dannys læber er der, og hans piercede tunge nørkler sig ind i min mund. Hans tunge snurrer, min

tunge snurrer. Jeg er i et kys!” Da Amanda begynder i gymnasiet, er hun ukysset, uskyldig og har aldrig haft
en kæreste. Det har hun tænkt sig at lave om på med hjælp fra den ældre og erfarne veninde Kim. Men det er

svært, når man hverken passer ind blandt de perfekte, moderigtige piger eller de sorthårede, piercede
rockmennesker. Eller når man bor i Sveriges kedeligste by, hvor alle ved alt om alle. Godt stivet af med

pærecider, sprut og cigaretter går Amanda i gang med at udforske livet – og underlivet. Hun skifter hårfarve
og tøjstil og forsøger at ramme den rigtige musiksmag for en ægte punker, selvom hun aldrig kunne drømme
om at svigte sit store idol Axl Rose. "Punkindustriel heavyrocker med attitude" er en eviggyldig historie om
at overvinde sin livsangst og sit manglende selvværd for at finde ud af, hvem man selv er og hvor man hører
til. Romanen, der er delvis selvbiografisk, indbragte i 2008 Louise Halvardsson Svensk Forfatterforenings

debutantpris Slangbellan. Også de svenske anmeldere har sat pris på bogen: ”Punkindustriel heavyrocker med
attitude” er en usædvanlig debutroman. Den er usædvanlig usentimental, usædvanlig distanceret og

usædvanlig god. SKÅNSKA DAGBLADET Skildringen af rå petting, sanseløs druk, tom hængen-ud på
pizzabarer, klubber og bræksyge fester er værdifuld ... man gribes af tristessen. SVENSKA DAGBLADET
Portrættet af Amanda er detaljeret og træfsikkert ... en rigtig, rigtig god bog. MARIESTADS-TIDNINGEN
Man behøver hverken at kunne lide punk eller heavyrock for at synes om bogen. Det er nok at man selv har

været teenager. HALLANDSPOSTEN
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