
Så här skriver Camilla Carnmo:

Sofia Hedmans nya bok Kära dagbok (jag hatar dig) är varken unik eller originell men väldigt bra.
Vardaglig historia med sorglig botten
Boken är, som titeln signalerar, skriven i dagboksform. Bokens jag är en flicka som precis har fyllt 
tretton år och fått denna förhatliga dagbok – med rosa hjärtan! – i födelsedagspresent av sin 
mamma. Dagboken börjar med en uppräkning av allt hon hatar och det är mycket. Inte minst hatar 
hon att skriva. Men det gör hon ändå. I dagboken. Det blir en både vardaglig och vanlig historia 
som växer fram. Men med en ovanligt sorglig botten. 
Den namnlösa huvudpersonen, bokens jag, är en ensam och ganska olycklig tjej. Hon är på ett sätt 
helt vanlig. Tycker skolan är okej, i alla fall lektionerna. Men hon har inga vänner. Och hon blir 
mobbad av en del andra elever. Trots allt går hon till skolan varje dag, hon gör sina läxor och klarar 
sig hyfsat. Men hon går för sig själv på rasterna och har ingen att äta med, ingen att prata med. Hon 
har ingen att prata med hemma heller och hennes mamma vill helst bara dricka vin på kvällarna. 
Varje kväll. Det är bara de två nu. Förut, innan, då fanns en pappa och en bror också. 
Dagarna går, ett halvår ungefär, från december till sommarlov. I dagboksanteckningarna får vi veta 
vad som händer på dagarna och även vad som har hänt innan. Det är trist, tomt, deppigt. Flickan 
grubblar en del, önskar hon vore osynlig, önskar att hon vore död. Hittar Anne Franks dagbok. 
Hittar löpning. Hittar en ny kompis, hittar judo, hittar en väg framåt. Hittar ord, hittar sin röst. 
Sofia Hedman har en fin ton i boken. Vardagen, tankarna och känslorna känns verkliga och smärtan 
är på riktigt. Både vanlig och lätt igenkänningsbar smärta som handlar om utanförskap, tristess och 
ensamhet. Men även den djupare smärtan som handlar om svårbegripligt stor sorg och tomhet efter 
en död förälder. Samtidigt går livet vidare och alla tankar kan inte handla om det som saknas. Livet 
nu handlar om skolan, lärare, klassen och att hitta ett sammanhang där en kan vara sig själv och där 
folk faktiskt tycker om en, precis som en är.
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