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Det er en flot ungdomsroman. - Skolebiblioteket

"God to'er." - DBC, Dansk BiblioteksCenter

Anden bog i forfatterens trilogi om teeagerne Peter, Louise og Walid. Læs også den forrige bog i rækken -
Den største kunst er kærlighed - mens du venter på den tredje og sidste, der udkommer i 2013.

Louise er kæreste med Peter, men han er mere interesseret i fodbold end i hende. Peters bedste ven, Walid, har
engang været sammen med Louise og kan ikke glemme hende. Louises far er hele tiden pinlig og kan ikke

forstå, at der er andre i hendes liv end ham. Louise slår op med Peter, men laver en ydmygende
jalousiskandale til klassens afslutningsfest, da Peter er sammen med en anden pige.

En bog om forelskelser, forviklinger, forfærdelige forældre og hvad der ellers kan gøre en 15-årig piges liv
både umuligt og værd at leve.
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