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Gåden om Alaska John Green Hent PDF Roman af prisbelønnede John Green, forfatter til bestselleren En
flænge i himlen. FØR levede Miles et trygt liv uden begivenheder SÅ møder han den fantastiske, sjove,

sexede, gådefulde, selvdestruktive og screwed up Alaska Young, og ALT forandres for Miles. HEREFTER
bliver ingenting nogensinde det samme igen. Pressen skrev: »Jeg slugte Gåden om Alaska. Jeg synes, den er

bedre end En flænge i himlen.« – Ronnie Andersen, prisvindende ungdomsforfatter »Romanen er
skønlitteratur, velkomponeret og veldrejet, og dens analytiske tilgang til verden går fint i spænd med John
Greens og hans bror Hanks video blog Brotherhood 2.0 … Gåden om Alaska er kæk sitcomstil på overfladen
med vedkommende tankegods om at elske og miste og interessere sig for verdens uligheder lige nedenunder.«
– Kamilla Löfström, Information »Det er en bog, som jeg klart kan anbefale at læse, og det er et mesterværk

blandt ungdomsbøger!« 10/10 stjerner – bookeater.dk
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