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Den efterlängtade fortsättningen i Babyrace-serien!Det hade börjat som en lättsam lek, en ganska töntig
tävling i vem som först blir mamma. Ett babyrace. Hade någon av dem ens tagit den på allvar? Uppenbarligen

hade resultatet i alla fall blivit ytterst konkret.Året kunde ha börjat bättre för Emily. Trettio, singel, snart
bostadslös och nu även på smällen. Kompisen Sandra kände sig olustigt delaktig.- Här är din livmoder, och
här har vi ett litet barn, sa barnmorskan och log. Ett dunkande ljud hördes. Susanne rynkade pannan medan
hon fortsatte att föra dopplern över magen. Det dröjde oroväckande länge innan hon sa något. Jag måste gå
och hämta en kollega, sa hon och såg plötsligt stressad ut. Ligg kvar så kommer jag strax tillbaka. Väntan

blev kort. Strax kom Susanne Eriksson tillbaka och med sig hade hon ytterligare två personer. Tystnaden som
sänkte sig över rummet var kvävande. Vad är det?, mumlade Emily. Ingen svarade.

Vanilla slice slice baby. Ett babyrace. Che dire..la squadra del Campione del Mondo KFJ. The ubabyface175
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