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BESKRIVNING

»Det här är något av det allra bästa jag någonsin läst, jag är helt mållös av hur rätt och genialisk och helt
enkelt underbar den här boken faktiskt är.« | Värdarna jag lever iLångt innan hon blev Underlandets stora
skräck var Hjärter dam bara en flicka som längtade efter kärlek.Catherine är en av de mest eftertraktade
flickorna i hela Underlandet, och dessutom den fortfarande ogifte Hjärter kungs särskilda favorit. Men
Catherine är inte intresserad. Hon drömmer om att öppna ett konditori som ska förse hela riket med
ljuvliga bakverk. Men för Catherines mamma är något sådant helt otänkbart för någon som ska bli landets
nästa drottning.När Cath går på en bal - där planen är att kungen ska fria till henne - lär hon känna Jest, den
stilige och mystiske hovnarren. Trots alla risker inleder hon och Jest ett intensivt, hemligt förhållande.
Men i ett rike som bubblar av magi, dårskap och monster har ödet gjort upp helt andra planer för
henne...MARISSA MEYER är en amerikansk ungdomsboksförfattare som har gjort stor succé med sin The
Lunar Chronicles-serie (varav Cinder, Scarlet och Cress tidigare kommit ut på Modernista). Hjärtlös
[Heartless] är hennes nya fristående roman, där vi får följa tonårstjejen som en gång ska bli en av
litteraturens mest ökända skurkar: Hjärter dam i Alice i Underlandet.»Jag älskade den!« Betyg 9 av 10 | En
blogg för bokugglor»Denna boken var allt jag kunde drömma om.« Betyg 5 av 5 | Anna Marias
blogg»Historien som följer är bisarr och underlig på ett sätt Carroll själv säkert skulle uppskatta.« | Katze
Collmar, dagensbok.com»En fröjd att läsa.« | Mitt bokintresse»Betyg 4 av 5« | Bokraden»Om du kan din
Alice i Underlandet vet du redan hur det går för den stora stygga drottningen. Men att följa hennes resa dit
är en ren - och kolsvart - fröjd.« | Bustle»Marissa Meyers bästa bok hittills! En oförglömlig saga.« |
School Library Journal
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hjärtlös - Täby Bibliotek

2017, Inbunden. Köp boken Hjärtlös hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Dahlin, P - Hjärtlös - 29690866

2014, Kartonnage. Köp boken Hjärtlös hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Kritik mot Trumps svar på bränderna: "Hjärtlös reaktion" | SVT Nyheter

Pris: 109 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp Hjärtlös av Petrus Dahlin på Bokus.com.
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HJÄRTLÖS

https://www.bo-fi.club/?p=HJ%C3%84RTL%C3%96S&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HJ%C3%84RTL%C3%96S&ln=se
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