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Vem är det som styr? Camilla … eller Anja?
De är ju tvillingar, tjejerna. Lika som bär – men ändå inte!
Coola Camilla är alla killars queen.
Anja pluggar musik – och är världens tönt!
Ända tills Camilla dör i en trafikolycka. Och Anja knyter näven
och tänker:
”Nu jä…”
Men Camilla ger inte upp. Hon kommer tillbaka, och tar makten
på nytt.
I två års tid tar hon sin systers plats och smider planer för sitt eget
liv.
Och syrran – ja, henne har hon krossat!
Tror hon … Men Camilla har glömt en sak.
Att räkna med ödet!
Och med faran som lurar – dold i släktens historia.
En dag kommer Anja med budet:
”Camilla! Det är dags!”

Sista ordet är inte sagt berättar historien om två tvillingars kamp,
in i döden … och bortom den! Men samtidigt vill den få dig att
ställa frågan:
Varför nekas vi hjälpen att dö i Sverige
när det står klart att livet har kraschat för gott?

Inger Kullenberg såg dagens ljus i Tuns prästgård på Västgötaslätten.
Fast där bodde hon bara.
Levde gjorde hon i fantasin!
Vid tjugo års ålder kom hon ner på jorden och utbildade sig till lärare
vid Skara seminarium. Sedan flöt det på några år, och Inger trivdes
med sitt jobb. Men fantasin var starkare!
Sedan 1981 jobbar hon som barn- och ungdomsförfattare på heltid.
När hon skriver berättar hon för barn och unga om människans stund
på jorden.
Men också om frågan: Vart går vi efter den?
Nu byter hon förlag och debuterar på Ekström & Garay med en
märklig historia: Sista ordet är inte sagt.
Vill du ha mer ”kött på benen”? Gå in på:
 www.ingerkullenberg.se


