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"Jag försöker följa den flicka som kunde vara jag för att få grepp om
vem hon var och vad som fick henne att fatta de beslut hon tog. Har
jag lyckats eller har minnet korrigerat hennes berättelse? Eller

ljuger hon för mig nu så här i efterhand?"

En familjetragedi gör tonåringen Mona desperat. När skolkuratorn
tvingar henne att fylla i ett frågeformulär där hon ska definiera sin
situation, ger hon samma svar på alla frågor: Mick Jagger. Kuratorn
rycker uppgivet på axlarna och mamma rasar: Vem faan är Mick

Jagger?

Den odyssé genom Europa som följer får Mona att inse hur ensam
hon är och hur svårt hon har att tolka andra människor; att män när
som helst och var som helst vill åt hennes kropp och att Mick Jagger



inte blir den räddare i nöden som hon hoppats.

"På drift sveper in läsaren i sextiotalets cigarettrök, popmusik,
jargong och temperament. Det sexualiserade våldet och den

sexuella frigörelsen skildras trovärdigt, liksom samhällshierarkin."-
Dagens Nyheter

"Marianne Lindberg De Geers prosa är rak och avskalad. Här finns
inget utrymme för metaforer eller sentimentala utvikningar.

Knivskarpt gestaltar hon den unga Monas liv, öde och möte med en
omvärld som stundvis är obarmhärtig."-Göteborgs-Posten

"Berättelsen om Mona är nämligen en läsvärd och drabbande
utvecklingsroman och många partier har ett bländande språk som
skiner starkt och klart från boksidorna. /.../ Boken genomsyras av
en positiv aggressivitet som uttrycks i en subtil ironisk humor som

är ytterst tilltalande."-LT

"Det är bistert, men också rappt och kompakt, och även om vi sitter
med facit och vet att det kommer att ordna sig, så har vi ingen

aning om hur."-Kulturnytt
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