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Hva du enn gjør, ikke åpne øynene!
Det er noe der ute som ikke må bli sett.
Ett sekund, og personen som ser, drives til dødelig vold.
Ingen vet hva det er, og hvor det kom fra.
Malorie, mor til to små barn, har overlevd. Det har gått fem år siden det hele begynte, og Malorie vil søke
tilflukt et sted som kan gi trygghet for henne og barna.
Men reisen dit vil være det mest risikable de noensinne har utsatt seg for. Ett feilsteg kan innebære døden.
Om forfatteren:
Josh Malerman bor i Michigan, USA. Han er vokalist og tekstforfatter i bandet The High Strung.

&

Lukk øynene er hans første roman. Boken er solgt for oversettelse til en rekke land, og Universal Studios har
sikret seg filmrettighetene.
«Åndeløst spennende. Fantastisk!»
Publishers Weekly
«Vær endelig forberedt på at du ikke vil kunne legge boken bort før du er ferdig!»
Shelf Awarness
«En foruroligende bok, denne fortjener å sammenlignes med de beste bøkene til Stephen King.»
Kirkus
«Merkelig, skremmende og uendelig spennende! For en måte å skrive på, for en fantasi og for en herlig
grøssende følelse du får når du leser den.»
zeldajenta.blogspot.no
«Fyttigrisen for en spennende bok!! (...)Lukk øynene.er en dystopi med karakter, en actionfyllt og dramatisk
skildring av en virkelighet som er fjern fra den vi lever i, i dag. Eller er den det?»
tinesundal.blogspot.
no
«Jeg ble bergtatt fra første side av den creepy stemningen, det gode, effektive, suggerende språket. (...)
Fantastisk! Et bedre påskegrøss enn dette skal du lete lenge etter.»
artemisiasverden.blogspot.no
Lukk øynene og se Ta en dyp titt på hvert av de tre bildene under. Deretter lukker du øynene helt igjen. Klarer
du se ansiktene tre fram? Hva du enn gjør, ikke åpne øynene! Det er noe der ute som ikke må bli sett. Ett
sekund, og personen som ser, drives til dødelig vold. BOKeksperten.no er en bokhandel på nett som tilbyr deg
det beste utvalget av bøker til gode priser. Vi har raskt levering, god service og setter kunden i fokus. All mat
er ikke trygg mat, noe vi med gru har sett eksempel på fra Kina nylig. «Lukk igjen øynene og gap opp
munnen», sier vi til våre barn, som våre. Kjøp Lukk øynene. Hva du enn gjør, ikke åpne øynene! Det er noe
der ute som ikke må bli sett.
Ett sekund, og. Det er noe der ute.
Hva du enn gjør, ikke åpne øynene! Det er noe der ute som ikke må bli sett. Ett sekund, og personen som ser,
drives til dødelig vold. Ta en solid titt på bildet i denne artikkelen. Lukk deretter øynene helt igjen. Klarer du
se ansiktet som trer fram? Gjør du det riktig, vil den kjente per I første omgang er derfor utfordringen at
foreldrene tidlig erkjenner at barnet har et overvektsproblem, skriver førstelektor Bjørnstad i denne artikkelen.
Forlag: Vigmostad & Bjørke Original tittel:Bird Box Norsk tittel: Lukk øynene Forfatter: Josh Malerman
Oversetter: Hilde Stubbhaug Format: Innbundet Sideantall: 300. «Lukk øynene, se for deg en sti og en trapp
opp til skyene. Legg deg der en stund»: Avslappende. Deltakerne lærte å meditere og om energier hos
Sørlandets.

