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Om boken
Sara och Sami är sambos. De har en smal säng och de har problem.
Sami
tycker att sängen är för trång, att Sara ligger för nära. Sara tycker att de inte har sex tillräckligt
ofta. Kanske en ny säng kan lösa problemen?
Trots titeln och ett inledande fokus på sängen, är det relationer som boken handlar om. På
vilka olika sätt kan man älska sin partner? Är det bra eller dåligt att känslor förändras? Och
måste man alltid vilja ha sex för att man älskar varandra?
Handlingen i boken är befriande ur ett genusperspektiv, eftersom det är Sara som vill ha sex
och Sami som vill sova.
Sara och Sami talar ut lyfter fram hur viktigt det är att prata med varandra, att lyssna på
varandra, samt att se och bekräfta varandra om man lever tillsammans.
Språket är mycket enkelt, meningarna är korta och det är lite text på varje sida.

Om författaren
Tomas Dömstedt är en etablerad författare och har skrivit De falska breven samt böckerna om
Sara och Sami för Vilja förlag. När Tomas inte skriver arbetar han på ett gruppboende i
Fjugesta utanför Örebro. Här är ett utdrag ur en intervju med Tomas. Läs hela på vår hemsida.
Vem läser dina böcker?
Tomas: Det lite magiska med att ge ut böcker är att man egentligen inte vet. Jag skriver en
bok, sedan finns den där, fri att läsa för alla som vill.
Känner du någon som kämpar med att läsa?
Tomas: Ja. Och jag har sett dem som har kämpat sig igenom det, som det har lossnat för, och
den tillfredsställelse det ger.
Varför skriver du för Vilja?
Tomas: Jag tycker om formen; att korta ner och skala av, att bara behöva ta med det som
verkligen är viktigt för historien.

Arbetsmaterialet
Det material som finns för läsaren (se vår hemsida) består av en ordlista med enkla förklaringar och
synonymer, läsförståelsefrågor till texten samt några fördjupande skrivuppgifter.
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