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Pocketutgave av fjorårets sterke, rystende, tankevekkende ungdomsroman som er i ferd med å ta verden med
storm! Tenk deg en blodtørstig variant av Robinson-ekspedisjonen. En moderne gladiatorkamp i en
høyteknologisk tidsalder. Dystopisk science fiction med samtidskritikk i framtidsklær. Og en gripende
kjærlighetshistorie. Da har du Dødslekene.Dødslekene har ligget kontinuerlig på New York Times
bestselgerliste siden den utkom i september 2008. Manus til oppfølgeren Catching Fire har vært voktet som en
statshemmelighet fram til utgivelse.
Dødslekene er solgt til 32 land så langt, og har vunnet en rekke priser i USA
bl.a.:Cybils Award for Young Adult Fantasy & Science FictionNew York Times Notable Book Horn Book
Fanfare Book Publishers Weekly Best Book Booklist Editor's Choice School Library Journal Best BookNew
York Times Book Review Editors' Choice
Kirkus Best Book of 2008.
"Dødslekene" av Suzanne Collins - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og.
I restene av det som en gang var Nord-Amerika, ligger nasjonen Panem. Den velstående og høyteknologiske
hovedstaden Capitol er omgitt av tolv distrikter der. Reglene for «Dødslekene» er enkle: Tjuefire deltakere

sendes ut på en enorm utendørs arena som kan romme alt fra glohet ørken til frossen ødemark. Pocketutgave
av fjorårets sterke, rystende, tankevekkende ungdomsroman som er i ferd med å ta verden med storm! Tenk
deg en blodtørstig variant av Robinson. Nydelig, nydelig, nydelig. Dette er en av de beste bøkene jeg har lest,
rett og slett fordi Collins har gjort “Dødslekene” til noe ekte. Her finner du kinoprogrammet for Oslo, med
billettkjøp, informasjon om aldersgrense, sjanger, trailer og fakta om filmen. "Dødslekene": Det grufulle
realityprogrammet Dødslekene bringer ungdommene Katniss og Peeta sammen. Tjuefire deltakere sendes ut
på en enorm utendørs arena.
I. Det mest utbredte temaet i Dødslekene er overlevelse, verdighet, håp og menneskelighet. Budskapet som
forfatteren vil få frem er å aldri gi opp, aldri slutte å. Dette er en analyse av romanen "Dødslekene", skrevet av
Suzanne Collins fra USA. Romanen heter opprinnelig "The Hunger Games". Analysen av "Dødslekene" tar.
Reality-TV med livet som innsats. I restene av det som en gang var Nord-Amerika, ligger nasjonen Panem.
Den velstående og høyteknologiske hovedstaden Capitol er.

