Efter Alaska
Författare:

John Green

Utgivningsdatum:

2015-06-01

Förlag:

Bonnier Carlsen

Antal sidor:

309

ISBN:

9789163883729

Kategori:

Skönlitteratur

Efter Alaska.pdf
Efter Alaska.epub

Starkt och träffsäkert om unga av fenomenet John Green 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 pojkrummet i 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. Boken utgör fantastisk läsning, en ungdomsroman med ett djup, engagemang och komplexitet som
för tankarna till författare som Chambers och Cormier. Den nya svenska översättningen av Maggie Andersson

är utmärkt, språket känns något livligare talspråkligt och moderniserat med samtida ord och uttryck /.../ Efter
Alaska är en makalöst bra ungdomsroman om livets stora frågor!" Staffan Wennerlund, Bibliotekstjänst
Presscitat Förr eller senare exploderar jag: "Här finns ingen sentimentalitet.
Här finns livet och döden som en självklarhet i (o)ändligheten. Förr eller senare exploderar jag är en av de
absolut bästa ungdomsböcker jag har läst!" Christina Wedenmark, BTJ "Jag älskade den här boken.
Älskade! [...] Det här kan vara en av de bästa böckerna jag någonsin läst, faktiskt." Författaren Lisa Bjärbo,
bloggen Onekligen Presscitat Pappersstäder: "Det är spännande, till och med action- och biljaktspännande på
sina håll, men det är också stillsamt och tänkvärt och fint, med en underliggande humor som gör att det där
fina inte skvalpar över och blir sentimentalt. Jag gillar det verkligen." Lisa Bjärbo, SvD "ett riktmärke för all
framtida ungdomslitteratur" Gefle Dagblad
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