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Gravidchocken har lagt sig och efter en förlossning som
hedrar den stjärnreporter hon är - notoriskt skeptisk till alla auktoriteter och allt vad de försöker tala om för
henne att hon ska göra - föder hon en son. Han är fantastisk. Förutom att han är helt fi xerad vid hennes tuttar.
Och Teo är världens bästa pappa, men hans familj! Den är så stor. Och fi xerade vid hennes tuttar, inte ens den
groteska fejkade låtsasbröstvårtan får hon tampas med ifred. Agata kan inte hjälpa det, hon längtar tillbaka till
jobbet.

Författaren Belinda Olsson är född 1974 och bor i Stockholm med sambo och två barn. Hon arbetar

som reporter och kolumnist på Aftonbladet. Hon har tidigare varit redaktör för två antologier, Fittstim och De
missanpassade, samt varit chefredaktör för nättidningen Sourze.
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