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Om man heter Jonny Jonsson-Johnson vet man två saker säkert. Det
ena är att ens föräldrar är så värdelösa på att komma överens att de
inte ens kunnat enas om ett efternamn. Det andra är att man är dömd
att misslyckas. Alla med namn som slutar på Y hamnar i fängelse till
slut. Det säger i alla fall Nicolai, klassens största idiot. Det blir inte
lättare om man bor granne med både en galen mördare och klassens
populäraste tjej. Eller när ens bästa vän plötsligt blir kär i henne. Om
man dessutom råkar säga högt till hela klassen att man är en åsna - då

är det verkligen kört. Tack och adjö, Jonny Jonsson-Johnson!

"Elin Lindell är ett proffs på varmvardag och situationer som är så
pinsamma att läsaren tvingas vrida sig i plågor mellan

fnissattackerna." Lisa Bjärbo, Vi läser

"Elin Lindell har en utmärkt fingertoppskänsla för rätt anslag, detta
är en väldigt rolig bok. Och det är svårt att inte tycka om Johnny och

Elias. Faktum är att man önskar att de fanns." Jenny Byström,
Folkbladet Västerbotten



"Lindells språk flyter lätt och är fullt av humor, även när allvarliga
situationer skrivs fram. Replikskiftena är skarpa och karaktärerna är
fint utmejslade. Dessutom finns flera överraskande spår. Det är bara
att hoppas på en fortsättning." Jonna Fries, Blekinge Läns tidning

"Äntligen en humorbok för mellanåldern som inte bara surfar på
ytan, utan innehåller så mycket mer. (...) Historien om Jonny Jonsson

Johnson är rolig, fnissig, mänsklig, allvarlig, och den komiska
tajmingen är underbar! Men det allra bästa kan vara att det kommer

fler böcker om Jonny." Maria Friedner, Vetlanda-Posten

"Enormt mycket humor. Elin Lindell har det där snärtiga språket som
göra att man inte riktigt kan sluta läsa." Lotta Olsson i Lundströms

bokradio

Elin Lindell arbetar som författare och illustratör. Hennes bilder syns
bland annat i Kamratposten och på Alfabeta har hon tidigare utgivit
Iris Karlssons värsta sommar och böckerna om Jördis, Borttappat:
katt, kompis, kalsong, Efterlysta: Harry Hansson och jag, Hemligt:

Jördis hjärta Harry och Upphittat: Tiger och silverfisk.
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