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»Sarah Rees Brennans språk är spetsigt, humoristiskt och drivande. Att det dessutom är oerhört bra fångat av
översättaren Helena Stedman gör inte saken sämre. Gnistrande läsning!« Betyg: 5 av 5 ; EMMA KRËU,
LITTERATURMAGAZINET »Karaktärerna är underbara. Jag fullkomligt älskar den här boken. Betyg: 10 av
10.« ; BOKTYCKE »En sprudlande fantasifull bok som kommer att få dig att skratta såväl som krossa ditt
hjärta.« ; CASSANDRA CLARE För Kami Glass har han alltid funnits där: Jared, pojken hon kan tala med i
sitt huvud, men som ingen någonsin sett i verkliga livet - inte ens hon själv. Hon har inte helt lyckats dölja
sina inre samtal med Jared för sin omgivning och Kami betraktas därför som ett lite udda inslag i
Sorry-in-the-Vale, den sömniga engelska småstad hon bor i. Trots detta har Kami funnit sin plats i det lilla
sam hället.
Hon har precis startat en skoltidning tillsammans med sin bästa vän och är nöjd med det mesta i tillvaron.
Men på sista tiden har konstiga saker börjat hända. Från skogen hörs illavarslande skrik om natten och bakom
fönstren på Aurimere slott är lamporna plötsligt tända igen: familjen Lynburn, som styrt staden i många
generationer, har återvänt efter flera års gåtfull frånvaro. När Kami i hopp om ett scoop börjar forska i
familjens historia inser hon att den lilla stad hon trott sig känna så väl är full av hemligheter. Och att pojken
hon talar med i sitt huvud mycket väl kan vara nyckeln till alltihop.

SARAH REES BRENNAN växte upp vid en mörk kustlinje där tunga moln hängde över ett blygrått hav och
sjömän mötte sina öden (irländskt väder: inte så bra). Hon bodde därefter en tid i New York och senare i
London, och någonstans på vägen skrev hon sin första roman, The Demons Lexicon, som tillsammans med de
två uppföljarna gjorde henne till en internationell stjärna. Outtalat är den första boken i hennes andra
storsäljande serie: Lynburn Legacy-trilogin. Sarah Rees Brennans skriver även Sarahtales en av de mest
populära bloggar na på Livejournal och bor numera i Dublin.
Det har gjort henne till en outsider i den sömniga Outtalat av Sarah Rees Brennan är en crossover i genrer.
För Kami Glass har han alltid funnits där: Jared, pojken hon kan tala med i sitt huvud, men som ingen
någonsin sett i verkliga livet - inte ens hon själv. Outtalat handlar om Kami Glass - en sjuttonårig aspirerande
journalist som jagar efter ett scoop.
Handling: För Kami Glass har han alltid funnits där: Jared, pojken hon kan tala med i sitt huvud, men som
ingen någonsin sett i verkliga livet – inte ens hon själv.
Man behöver alltid mer folkbildning och jag är väl inte den som har något emot musik. Greklands vice
försvarsminister sade nyligen att landet i praktiken befinner sig i ett outtalat krig med Turkiet i Egeiska havet
– och nu växer oron för vad en oavsiktlig incident skulle kunna leda till. Sarah Rees Brennan, Outtalat Rec-ex
ifrån Modernista förlag, tackar så mycket. Det har många av hennes kompisar också haft,. Att det dessutom
är oerhört bra fångat av översättaren Helena Stedman gör inte saken sämre. tisdag 24 januari 2017. Sidor.
Adlibris är en av Nordens ledande e-handelsbutiker med ett brett utbud inom böcker, pyssel&DIY, leksaker
och kontor. Jag gillar att läsa serier, speciellt trilogier. Det fanns en skylt jag ofta läste men aldrig förstod.
»Sarah Rees Brennans språk är spetsigt, humoristiskt och drivande. Alltså övernaturliga inslag i en vanlig
värld och lite halv omöjlig.
Startsida; Om Bloggen; Gästboken; Bokrecensioner; Filmrecensioner; Cirkel Diskussion. Jag hade hört att
boken skulle vara bra, men jag var ändå lite osäker.

