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”Man kan vara omgärdad av människor och ändå känna sig ensam. Likt en skeppsbruten, drunknande i ett hav
av främmande ansikten.”
Maia är 16 år gammal och har precis börjat i en ny skola. Hon känner sig utanför och allt verkar gå fel hur hon
än gör nuförtiden. Hennes föräldrar ser henne knappt, utom när de skäller på henne. I skolan är det inte bättre,
och det känns som om hon mest är i vägen för alla.
En regnig dag förändras allt och hennes definitioner av det vardagliga och normala ställs på ända. Av en slump
träffar hon Seth, som är ett spöke. Han är fullständigt osynlig för omvärlden och bara Maia kan se honom.
Tillsammans bygger de upp en ovanlig vänskap.
Medan deras vänskap utvecklas och Maias känslor för honom växer så återstår frågorna: Vem är egentligen
Seth? Och varför är han så hemlighetsfull om sitt förflutna?
Gast är en berättelse om att vara ung, att vara osynlig och om ensamhet. Det är också en berättelse om vänskap
och kärlek som övervinner döden.
Detta är första boken om Maia och Seth.
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