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Daniel är en vanlig kille på snart femton som
gillar tyngdlyftning och snabba bilar. Han
ﬂyttar motvilligt med familjen till en liten by
några mil norr om Gävle. I skolan träffar han
Pernilla, som inte svarar på lärarens frågor och
som resten av klassen tycks ignorera. Daniel
tjuvlånar sin brorsas bil och försöker skjutsa
den tystlåtna ﬂickan hem på en igensnöad
skogsstig. Han får en puss på kinden för
besväret, men hon säger inte ett ord. Och
varför har hon så tunna kläder på sig?
Kjell E. Genbergs nya ungdomsbok är
spännande och underhållande med tonsäker
ungdomsskildring. Lättläst för åldrar från ca
11 och uppåt.

KJELL E. GENBERG är född 1940 i Hudiksvall och lärde sig läsa och skriva innan han fyllt fem år.
Därför betraktades han – åtminstone av föräldrar och släktingar – som underbarn.
Efter skolan hade han en massa olika arbeten, men hans stora nöje var att skriva och hitta på. Han kom
till Stockholm på 60-talet som PR-man för olika rockorkestrar men i början av 70-talet började han
skriva en bokserie om vilda västernhjälten Ben Hogan. Den blev mycket populär.
På senare tid har han mest skrivit kriminalromaner, historiska romaner och ungomsböcker.
Under 1980-talet arbetade han som tidningsredaktör och ﬁlmöversättare, men har nu återgått till att
vara heltidsförfattare som skriver böcker. Han är också verksam med tidskriften DAST Magazine,
världens äldsta tidskrift när det gäller underhållningslitteratur.
Han är vice ordförande i Skönlitterära Författarsällskapet Stockholm Nord.
Han har kallats den svenska populärlitteraturens nestor och är utgiven med närmare 250 titlar i många
olika genrer.
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