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BESKRIVNING

Efter supersuccéer som Förr eller senare exploderar jag, Pappersstäder och Katherine-teorin är Printz
Award-vinnaren John Green nu Sverigeaktuell med Efter Alaska. En utvecklingsroman om
livsavgöranden, vänskap och famous last words.Miles Halters sociala liv är något begränsat. Minst sagt.
Han pluggar och sitter i tevesoffan med sina föräldrar.När han bestämmer sig för att packa ihop
biografierna i pojkrummeti Florida (ja, han är besatt av kända personers sista ord och plöjer därför
biografier) och flytta till internatet Culver Creek för att söka sitt "Stora Kanske" (japp, det var Francois
Rabelais sista ord på dödsbädden) förändras hans liv för alltid.Ett par rum ner i kooridoren på Creek
presenteras han för Alaska Young. Hon förkroppsligar allt Miles Halter aldrig har varit i närheten av.
Alaska är smart, rolig och osannolikt sexig. Och oberäknelig.Med en intellektuell vits och humor som är
hans signum, tecknar John Green ett genomälskvärt persongalleri: oskuldsfulle Miles ?Pudge? Halter,
dennes rumskompis Chip ?the Colonel? Martin, ledare för hämndaktioner och andra upptåg, Lara från
Rumänien, rappande Takumi och Alaska Young, en smartasstjej med en mörk historia.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Efter Alaska - John Green - Adlibris Bokhandel

Miles Halter står i dörröppningen till Alaska Youngs rum samma dag som han kommer till Culver Creek.
Han köper ett paket Marlborough Lights av henne, trots att ...

Efter Alaska - John Green - Bok | Akademibokhandeln

Vad tycker jag: Efter Alaska var en…annorlunda bok. Faktum är att medan jag sitter och skriver det här
har jag fortfarande lite svårt att figurera ut vad den ...

Tusen sidor: "Efter Alaska" - lexiekon.blogspot.com

Det handlar om Miles, som är trött på sitt förutsägbara liv. Allt förändras när han börjar på internatskola
och träffar den fascinerande och skruvade Alaska.
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Efter Alaska

https://www.bo-fi.club/?p=EFTER%20ALASKA&ln=se
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