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Jonna berättar plötsligt att hon är kär. I Emma. Men vad ska man göra när ens bästis har blivit kär i en? Emma
är ju dessutom redan ihop med Anders, och de är lyckliga ihop. Men de ses inte längre så ofta, och sms:ar

knappt ens längre. Vad kommer att hända i framtiden?

Lotta Löfgren-Mårtenson är född 6 november 1961 i Karlstad, Värmland. Hon är professor i hälsa och
samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier på Malmö högskola. När hon inte arbetar på
högskolan eller föreläser om sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning skriver hon

ungdomsböcker som är lättlästa men med tyngd.

"Det känns som att det som händer i boken skulle kunna hända på riktigt och det gör 'Typ jättekär, liksom!'
till en riktigt bra bok."

- Maja Edberg, Stadsbiblioteket Örebro

Böckerna om Emma är lättlästa ungdomsböcker. De tar upp svåra, men viktiga ämnen.
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