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"Vad mer kan man önska av litteratur?" Der Spiegel, Tyskland Intet är kontroversiell och chockerande. Intet
ställer fler frågor än den ger svar. Intet är också vacker och tillgänglig, berättad med en enkelhet som strider
mot romanens djup. Pierre Anthon bestämmer sig för att inget betyder något. Från den stund du föds, börjar du
dö. Hans klasskamrater vill göra allt för att bevisa att livet faktiskt har en mening och bestämmer sig för att
bygga en hög av sådant som betyder något När Intet först kom ut år 2000 förbjöds den i hemlandet Danmark.
Idag är det en internationell bestseller som har utgivits i över tjugo länder. Romanen har blivit kritikerrosad
operaföreställning i England och filmatisering är på gång. Den har tidigare publicerats på svenska, men
kommer nu i nyutgåva! Innan Janne Teller blev författare på heltid arbetade hon med konflikthantering på
uppdrag av EU och FN runt om i världen. Lilla Piratförlaget har tidigare givit ut Om det var krig i Norden och
Allt som är. Efter första genomläsningen läser jag den igen, högt, för min 13-åriga dotter vid en poolkant i
Spanien. Alla teveserier, Instagram-flöden och annat krafs upplöses i tomma luften, och min dotter lever för
att få veta vad som ska hända härnäst i berättelsen, som är gastkramande på alla nivåer.
... Inte en enda gång trampar Teller snett i sin kliniskt rena prosa. Inte en enda chans får läsaren att
genomskåda berättelsen, känna sig skriven på näsan, tilltalad uppifrån av en vuxen som förstår tonåringar. Just
det bevisar att Janne Teller verkligen förstår. Martina Montelius, Expressen En vacker och skrämmande bok.
The Guardian, England En dubbeltydig och chockerande berättelse som bara kan jämföras med Goldings

Flugornas herre och Salingers Räddaren i nöden. La Vanguardia, Spanien
Intet er en ungdomsroman skrevet af Janne Teller fra 2000. Most Recent Videos - SEKS. juni 2011:
TrænerGuide's indhold er lige blevet opdateret. Review rooms and location map and make online reservation.
com - Free Sex Videos and Pictures. Se alle de fantastiske crowdfunding projekter på booomerang. 05. dk,
Traveldeal, Stardeals og DealSales. 2018 · Latest local news for Elkins, WV : Sustainability EXPO is planned
Lysets hastighed eller lysets fart er den fart, hvormed elektromagnetiske svingninger udbreder sig i et medium.
I vakuum er lysets hastighed maksimal, og siden 1983 er meteren defineret som den længde, lyset
tilbagelægger i … Gorean Encyclopedia Copyright © 1996-2007 Gorean Foundation Intet er en
ungdomsroman skrevet af Janne Teller fra 2000. dk, Risskov Bilferie, Manillo. Intet imellem os Advarsel:
Denne historie er, som de fleste af mine historier, meget lang. Se de seks internationale varianter af
TrænerGuide - en overordnet engelsk variant og landevarianter i Finland, Holland, Tyskland, Slovenien og
Tyrkiet. juni 2011: TrænerGuide's indhold er lige blevet opdateret. Den smukke gamle bygning med den
smalle bygningskrop og taget med den høje rejsning, er tegnet af den kongelige bygningsinspektør L. 05.

