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regner det med diamanter er en piges livshistorie fra barn til voksen. Historien starter i barndommen, og
folder sig ud i ungdommen i København i 1980’erne med kunstnerdrømme, stoffer, sex, musik og håbløse
forelskelser. Vi følger hovedpersonens søgen efter identitet, kærlighed, grænser og tilhørsforhold. Men den

handler også om at have svært ved at lære af sine fejltagelser. At blive ved med at møde drenge og mænd, der
ikke er gode for en. Men hvem ved hvordan det ender?    

I 2007 udgav Mikkeline sin første roman, Gajolmanifestet, og var i den forbindelse i TV2 Lorry morgen-tv
for at fortælle om bogen, og Politiken gav den fire hjerter og skrev: ”En sjældent underholdende og

tankevækkende bog", mens Jyllands-postens anmelder skrev: ”Der er rock i sproget”. 

Mikkeline W. Gudmand-Høyer er uddannet på Kunstakademiet i København og Academy of Art College i
San Francisco. Hun har selv lavet illustrationen til omslaget på denne bog.
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