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»´Men du ringer da til ham igen, gør du ikke?´
   Camilla skævede til Bitten, der næsten sad på nåle. ´Måske.´

   Der lød håbløse suk rundt om bordet.
   Hun rakte efter brødet og så forurettet på dem. ´Hvad?´

   ´Så du vil ikke se ham mere, fordi han fik dig til at nyde at ligge i sengen sammen med sig? Hvor dum er du
lige?´ Jeanette rystede på hovedet. Hun virkede vred.

   ´Må jeg lige være her?´ bed Camilla fra sig.
   Stilhed igen.

   Susan var den første til at sige noget, da hun endelig havde fået tygget af munden. ´Camilla, skat . Engang
imellem kan man jo godt . komme så langt ud, at man ikke kan skelne skidt fra kanel her i livet. Personligt
synes jeg, at det har været svært at finde en stodder, der kan få noget konstruktivt ud af det i sengen efter, at

man har knaldet. Når alt kommer til alt, er det vel reelt set først der, bagefter, at man kan se, om en fyr
virkeligt vil én noget. Du ved? Om han i det hele taget gider én - sådan som man er - hvis du forstår? Med

hud og hår.«
   

Bitten, Camilla og Jeanette er tre piger fra Aalborg med styr på job og uddannelse. De er bare ikke et sted i
livet, hvor forelskelsen kan nå dem. Men hvordan finder man kærligheden i et nordjysk Gotham City befolket

af tantrakonger, psykologbamser, masturberende ungarbejdere og sultne veninder?

Sagt om Jacob Kokkedals bøger:

»Vidunderlig, morsom og satirisk hjemstavnsroman, der med sin blanding af Morten Korch, klassisk western
og Niels Hausgaard leverer tankevækkende og fantastisk god underholdning.«

- Litteratursiden.dk

»Jacob Kokkedal skriver med en satirisk, til tider sarkastisk distance til øsamfundet. De mange skæve
eksistenser beskrives med et glimt i øjet.«

-Jyllands Posten

»Kokkedal skildrer med funklende liv forholdene i miljøet, og når han er bedst jager hans sarkasme hujende
og skogrende gennem læserens sind.«

- Nordjyske

»Kokkedals skildring af den nærmest klanbaserede landkultur og de aggressioner, den indeholder, er både
skarp og underholdende.«

- Berlingske
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