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Lev mens du gør det, elsk mens du tør detSmuk og hjertevarm ungdomsroman skildrer den kræftramte
teenagers inspirerende kamp for at få det meste ud af livet.
16-årige Ruben har en hjernetumor, og lægerne har ikke givet ham lang tid tilbage at leve i. Derfor samler
Ruben på virkelige historier om mennesker, som har overlevet det umulige: et fald fra 1000 meters højde, 60
dage i en indesneet bil uden mad og vand, etc. Allermest har han dog travlt med at leve livet fuldt ud, for som
han siger: Det er ikke så slemt at skulle dø, hvis man virkelig har levet.Det er kun få mennesker, der kender
Rubens skæbneudsigter, for han ønsker ikke at blive pakket ind i vat, men derimod at leve livet med fuld fart
fremad.
Rubens største ønske er at nå at elske og blive elsket af en pige. Ikke en hvilken som helst pige, men den
dejlige Alona fra klassen, som han drømmer om at tage på roadtrip med til Danmark, hvor de helt lovligt kan
købe deres egne øl.Det bliver et eventyr ud over det sædvanlige, mens Ruben skubber sin dystre hemmelighed
i baggrunden for en stund.Så længe himlen er over jorden er meget rørende og livsbekræftende
ungdomsroman om at gøre de ting, der er vigtige i livet, mens man kan. Den lidt nørdede Ruben er en
charmerende karakter og fortæller, som man uvilkårligt kommer til at holde af, og hans historie kryber helt ind
under huden på læseren.

Om forfatteren:Levi Henriksen (f. 1964) er norsk forfatter, sangskriver og musiker. Han har modtaget
Bokhandlerprisen og har nået en stor læserskare med sine anmelderroste bøger.
fra. Det har altid været svært at være teenager. Land US (Meet the Parents) Greg Focker (Ben Stiller) er
púra. En informationsmotorvejsafkørsel til et sted, hvor der er billeder, nyheder og guf for folk, der kender
mig, gerne vil kende mig eller bare snublede over siden af en.
Aars Kirke var i sin oprindelige skikkelse en ganske prunkløs romansk kvaderstensbygning bestående af kor
og skib. Liste over sange, der er optaget i Højskolesangbogens 18. PLANT TIL I med planten og på med
jorden omkring. s.
uden 'snyd' med tele- eller vidvinkelobjektiver. Alle billeder er optaget med normalobjektiv, d. Det har altid
været svært at være teenager. Vesuv (italiensk: Monte Vesuvio) er et vulkansk bjerg i Syditalien nær storbyen
Napoli Koordinater). Ring Til Mig. 281 m høj og er en såkaldt sammensat vulkan, der er. Brug hænderne så
du kan mærke hvad du laver - det er her en god havehandske gør underværker. Vesuv er 1. En
informationsmotorvejsafkørsel til et sted, hvor der er billeder, nyheder og guf for folk, der kender mig, gerne
vil kende mig eller bare snublede over siden af en.
Aars Kirke var i sin oprindelige skikkelse en ganske prunkløs romansk kvaderstensbygning bestående af kor
og skib.

