Revolt
Forfatter:

Lisa Rodebrand

Forlag:

Papertalk

Sprak:

Svensk

Antall sider:

249

ISBN/EAN:

9789198160208

Kategori:

E-bøker

Utgivelsesar:

2014

Revolt.pdf
Revolt.epub

André och hans vän Christian lever i en framtid där klykonerna har makten. Tillsammans har pojkarna gjort
uppror mot förtryckarna, men deras kamp för frihet är långt ifrån över. Nu är de på vandring mot en stad vid
kusten, där mannen som dödade Andrés far befinner sig.
Under vandringen störtar ett rymdskepp i skogen och ut ur vraket kommer Caroline. Hon är från Kolonin, en
rymdstation där ingen känner till att klykonerna förslavat jordborna. Hennes mål är att avslöja sanningen och
hämta hjälp, men först måste hon skaffa bevis.
Den kraschade rymdfarkosten lockar klykonerna till platsen. Ungdomarna tvingas att fly för sina liv, men de
får hjälp från oväntat håll
Revolt är en typ av bok vi behöver fler av i Sverige. Rak science fiction riktad till ungdomar och unga vuxna,
som inte skäms för att den är science fiction, med mycket action och med en hel ny värld som skapats.
(Bokens målgrupp bör vara ungefär densamma som till exempel Hungerspelens.)
Citat från bloggen Spektakulärt
Omslagsdesign av Marcus Österström

Godt oppslagsverk for kryssordløsere.Trond og Peter's Kryssord Database Prosjektteamet har sett på DNV
GLs ReVolt og hentet inspirasjon. ReVolt ble lansert i 2014 som et elektrisk, autonomt fartøy for
nærskipstrafikk. Hans Olausson er leder av Kjøpmannsforeningen i Strömstad. Nå ønsker han velkommen til
superlørdag den 1. mars, der det vil være en rekke gode tilbud i mange av. Nyhet Bli med på Ålesund Live
Afterparty med Get Dancy! Norges største nettbutikk for spill, brettspill, godteri, gadgets, warhammer, magic,
softgun mm. Suverene priser og lynrask levering. Kunstkritikk er Norges ledende nettsted for samtidskunst.
Kunstkritikk is Norway's leading online art journal. Slik leser du kartet Den brun-oransje fargen viser
signalstyrken fra DAB-senderne. Kartene viser tre ulike nivåer av dekning, og forteller.
Parasitten, Toxoplasma gondii, spiller en viktig rolle i I morgen er alt mørkt. Og den er ikke bare fri fantasi.
20-30 % av verdens befolkning er infisert med denne. Pedro Carmona-Alvarez; Og været skiftet og det ble
sommer og så videre. Roman. Han er fra New Jersey. Hun er fra Oslo. De møtes i New York på slutten av
femtitallet. Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å
tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah.

