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Året er 1996, og sekstenårige Emma har lige fået sin første computer. Hendes bedste ven, Josh, har vundet en
CD-ROM med 100 timers online-adgang. De tænder computeren og logger på – og med ét er de femten år
fremme i tiden, i 2011, og på Facebook! Ansigt til ansigt med sig selv som voksne. Emma dobbeltklikker på
Facebook, og en hvid boks dukker op på skærmen. Så skriver hun sin email-adresse igen og sit password, men
i stedet for at trykke Enter kigger hun på mig.Jeg har altid forestillet mig, at en tidsrejse ville være så stort og
epokegørende, siger hun. Ligesom Rejsen til det ukendte og Tilbage til fremtiden. Men herinde er det eneste
folk går op i, lamme feriebilleder og alle mulige almindeligheder. Jeg er lige ved at sige: Eller om at gifte sig
med den hotteste pige på skolen. Jamen, hvorfor tror du folk skriver det der om muffins og alt det? spørger
jeg. I Døde piger lyver ikke berørte Jay Asher et tungt emne, nemlig unge og selvmord. I hans nye, længe
ventede, roman, I går var i dag i morgen, er tonen lettere.
Hovedtemaet er, at man skal huske at leve livet lige nu og her, et emne Asher får puttet ind i et spændingsplot
med en kærlighedshistorie som omdrejningspunkt. Asher er denne gang indgået i et makkerskab med den
amerikanske forfatter Carolyn Mackler. Om forfatterne: Jay Asher (f. 1975) debuterede i 2007 med
ungdomsromanen Døde piger lyver ikke, der stille og roligt er blevet en mega succes, med mere end 1 million

solgte eksemplarer i hjemlandet USA, udgivelse og bestsellerplaceringer i 30 lande (herunder Danmark) samt
for længst solgt til filmatisering. Carolyn Mackler (f. 1973) har skrevet en lang række ungdomsromaner, der er
solgt til flere lande. På dansk er tidligere udkommet Kærlighed og alt sådan noget. For yderligere info om
forfatterne se www.jayasher.blogspot.
com og www.carolynmackler.com
Efter næsten tre år på Herrens mark har Myrna Mågensen og den øvrige redaktion bag Hyrderevet Søndag
Morgen … Populære og billige løbesko. Go' morgen Danmark Når far får en fødselsdepression (28. - Det er
begynnelsen på slutten til en av de absolutt mest. Hva skjer på kurset.
Etter ti uker står to finalister igjen. Kvinder måtte først komme i kirkerne 40 dage efter en fødsel, Å, endelig
er helgen her. Engang blev børn, kaldt uægte, når deres forældre ikke var gift. 18 - del 2) Fødselsdepressioner
er ikke bare noget, kvinder oplever - to mænd fortæller, hvordan faderskabet påvirkede dem. Vi drypper på
tak, tikk, takk, det regner i dag. Kaosverden89 - 09:33 God morgen fine lesere. Kvinder måtte først komme i
kirkerne 40 dage efter en fødsel, Å, endelig er helgen her. Mylla jakt og fiskereiser: tilbyr jaktreiser over hele
verden med bjørnejakt i canada der bjørnene er i størelse xxl som spesialitet. Senter for likestilling ved
Universitetet i Agder feirer 10-årsjubileum i 2018.
Selv om det var fint når det ble helg da jeg var i permisjon, er fredagsfølelsen enda mer tydelig nå som jeg
jobber. I dag blir d Hvis det virkelig var så ille, så kunne man bare fått folk fjernet fra scenen, ikke avlyst hele
showet. Selv om det var fint når det ble helg da jeg var i permisjon, er fredagsfølelsen enda mer tydelig nå
som jeg jobber. Selv om det var fint når det ble helg da jeg var i permisjon, er fredagsfølelsen enda mer
tydelig nå som jeg jobber.

