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Hans mund står halvt åben. Hans piercing i tungen reflekterer solen som strømmer ind gennem vinduet.

”Det er mig!”

Hans himmelblå øjne ser lige ind i mine. Han ved ikke hvad han skal tro, men så forvandles han til ét stort
smil. ”Du er jo simpelthen totalt … wacko!”

Outsideren Lex står foran slutspurten i gymnasiet. Hun synes, at alle andre end barndomsvennen Jonathan er
nogle idioter. Hun er dødtræt af stræbere og præstationskrav, mors nye zumbadansende kæreste og de evige

besøg hos far i fængslet. I protest starter hun en blog, hvor hun udgiver sig for at være en anden …

Fiktive Maya er alt det, Lex ikke selv er: et cool og sexet stilikon, som ikke er bange for at tage sin plads i
verden. Mayas popularitet eksploderer på nettet.

Men hvordan skal Lex takle pludselig at være en, alle forguder og forelsker sig i? Er det hele bare noget, hun
opfinder, og hvad vil hun egentlig selv?

Den svenske presse skrev bl.a.:

”Det her er en af årets hidtil bedste ungdomsbøger ... Det kan ikke skrives bedre.”

- Magnus Utvik, Gomorron Sverige

”Energien sprudler, der er ingen antydning af tomgang. Lex er nærværende, øjeblikkeligt, fra den første
sætning.”

- Lotta Olsson, Dagens Nyheter
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