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BESKRIVNING
Jasmina är en blandning mellan en människa och en fallen ängel, hon är bosatt i centrala Malmö. Hon är
fostrad med sadism. Hon är ofta ledsen efter dagliga bråk med sina föräldrar. Hon hatar världen och
drömmer om att få bli älskad. Sara blir hennes bästa vän. De umgås ofta, men de utsätts för ständiga
motgångar och till sist orkar inte Sara längre och begår självmord. Innan hon dör så skriver hon ett brev till
Jasmina där hon avslöjar en hemlighet som kommer att belasta Jasmina hela livet. "Älskade vän, du ska
veta att du är det bästa som har hänt mig, jag klandrar dig inte för det som har hänt. Det var mitt eget
beslut, jag orkade inte längre. Jag hoppas att du förstår att du inte kan ta ditt löfte att dö med mig på
allvar". När Sara går bort så dör en stor del av Jasmina. Hon börjar medicinera med alkohol och droger för
att glömma. Hennes kropp bryts ner och hennes verklighetsuppfattning om vad hon sätter på spel blir allt
mer osynlig för varje dag. Hur lång tid ska det ta innan hon inser vad hon håller på med? Kommer hon
hinna sluta, eller kommer hon att ta samma väg som hennes bästa vän gjorde?Give me a reason som är en
självbiografi om mitt liv ger en skrämmande inblick i hur många ungdomar har det i samhället. Jag tar
även upp ämnen som samhället ser som tabu men bör prata högre om för att fler ska få hjälp och slippa
skämmas över sig själva och sitt mående. Här lyfter jag ämnen som våld, missbruk, ångest,
självskadebeteende, vänskap, sex och förälskelse. Vi får följa relationen mellan två personer. Hur ett
förhållande byggs upp, och hur de sätter livet till sin spets när de börjar spela sanning och konsekvens med
sig själva.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
JUST GIVE ME A REASON CHORDS (ver 2) by P!nk @ Ultimate-Guitar.Com
"Give Me a Reason" is a song by Irish pop rock group The Corrs. It was released on 12 March 2001 as the
third single taken from their third studio album In Blue (2000).

P!nk - Just Give Me A Reason (Official Lyric Video) - YouTube
Lyrics to 'Give Me A Reason' by The Corrs. Give me a reason / It's not romantic here in blue / swimming,
swimming in blue / You left me lonely and confused /

Give Me A Reason - Home | Facebook
Lyrics for Just Give Me a Reason by P!nk. Right from the start you were a thief, you stole my heart And I
your willing victim I let ...
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