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Något är helt fel. Jag känner det direkt. Det är inte helt mörkt i
rummet, gatlyktan lyser fortfarande och persiennerna släpper

fortfarande in lika mycket ljus. Bilden av mitt rum blir liksom räfflad.
Som ett dånande, rämnande blixtnedslag är insikten att en stor man
står lutad över mig och väser något. Han trycker en kniv mot mitt

struphuvud.

Jenny Berggren ska just ta studenten när Ace of Base börjar ta fart.
Wheel of Fortune, All that she wants, Happy Nation, The Sign - snart
flyger hon kors och tvärs för att bli sjunga, fotograferad, svara på

journalisters frågor, sjunga, bli fotograferad igen...

I Vinna hela världen berättar hon första gången själv om
framgångens pris. Hennes självförtroende sviktar, hon kämpar för att
få vara sig själv medan karusellen snurrar allt snabbare, och en natt
bryter sig en tysk beundrarinna in i hennes sovrum och attackerar
henne med kniv. Jenny vägrar bli ett offer. Men vem är hon nu? Var

finns glädjen i musiken och livet?



Vinna hela världen är Jenny Berggrens första bok, en berättelse om
tro, om självbild, om integritet och om att vara älskad precis som

man är.

"Jag har avslutat läsningen av Jennys bok och känner mig varm och
glad. Väl genomarbetad, vackert språk, och hon har verkligen något

eget att berätta."
Tomas Sjödin

"En väldigt ärlig berättelse som samtidigt är härligt skriven då
författaren inte tar tillfället att hänga ut någon eller gotta sig i

glittrigt kändisskvaller. Hennes fokus ligger på hennes egen resa med
dess dalgångar och höjdpunkter och hur svårigheterna att vara

uppskattad för vad man gör och inte för vem man är."
Roger Bengtsson, IKON1931

"Jenny visar med sin debutbok att hon inte bara har en intressant
livshistoria, hon är också en begåvad och djupsinnig författare, som

fängslar läsaren."
Tanja Östman i En väg (Finland)

"I Vinna hela världen berättar sångerskan Jenny Berggren för första
gången på egen hand i bokform om sina år med den på 1990-talet
internationellt enormt framgångsrika svenska popgruppen Ace of

Base, med stora hitlåtar som t.ex. "All that she wants" och "The sign"
... Berggren berättar också om framgångens baksida, hur hennes

självförtroende sviktade och hur hon kämpade för att få vara sig själv
medan karusellen snurrade (...) en lågmäld och återhållsam
berättarton och stil som är både dess styrka och svaghet."

Henric Ahlgren, BTJ
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