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Mitt hjärta borde slå någon annanstans Mia Öström boken PDF Först ser jag några svalor som flyger högt
över mitt huvud. Högt flygande svalor över huvudet när man vaknar är ett dåligt tecken. Det är sen gammalt.
Typ bondepraktika. För det betyder att man inte ligger i sin säng. Sedan ser jag Rune och förstår att jag är
illa ute på riktigt. Jag ligger på en höskulle tillsammans med skolans töntigaste kille. Dessutom är jag

allergisk mot hö.

Det är första dagen på sommarlovet, och Madeleine vill bara bort. Bort från en landsbygd där ingenting
händer, bort från Rune som hon kanske har legat med, bort från föräldrarna som ändå bara bryr sig om korna.
Är de ens hennes riktiga föräldrar? Hon kan ju lika gärna ha blivit bortbytt på BB. Tillsammans med sin bästa
vän åker hon till stan för att köpa akut p-piller. Och när de ändå är där, kan de väl lika gärna försöka ta reda

på vilka som föddes samtidigt som Madeleine?
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