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I spegeln finns jag ISBN 9789188415066 Pris: 89:- Det här är Anette Skåhlbergs fyrtioförsta bok som
författare och det är en bok om Alex, 14 år, snart 15, och om identitet och rätten att få vara som en vill. Alex
skriker och undrar vad det är för mening med alltihopa när ändå ingen verkar bry sig. Alex vill bara att alla
ska fatta att han visst är en kille fast han har en tjejkropp Somliga kallar boken för en transsaga men Anette
säger själv: Idag, år 2016, finns oändligt många möjligheter hur vi vill leva, och ändå poppar de upp här och
där: de som protesterar, de som tycker att någon lever fel, de som lägger sig i , de som protesterar, de som
kritiserar eller till och med hatar. Istället för att ta hand om sitt eget liv, lägger de energin på att försöka

bestämma hur andra ska leva. En dag i somras reste Alex in i mitt inre. Alex med all sin kraft och sitt jäklar
anamma som exakt visste vem han var. Hela tiden. Medan omgivningen runt honom önskade forma honom
som DE vill ha honom, försökte han vara stark och få dem att förstå Alex har tagit sin plats i mitt hjärta för att
stanna och med den historia han bär på, hoppas jag att ni alla som läser boken får nya tankar att tänka. Boken

finns även som ljudbok inläst av Anette Skåhlberg. Anette har även samarbetat med artisten Izzy von
Scarecrowe där hon skrivit en låttext till boken som Izzy komponerat musiken till och framför. Låten går att

lyssna till på spotify, den heter Skitsnack: https://play.spotify.
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