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BESKRIVNING

Som barn överges Taylor på 7-Eleven av sin mamma. Sex år senare börjar det förflutna komma ikapp
henne då ännu en person i Taylors närhet försvinner, och en annan återvänder. Samtidigt pågår gängkriget
på Jellicoe internatskola för fullt och ett manuskript visar sig innehålla nyckeln till Taylors förflutna.
Vilka var barnen som var med om det fruktansvärda för 22 år sedan? Är deras öden sammanflätade med
Taylors?Jellicoe road är inte bara en suggestiv spänningsroman som håller läsaren i ett kompromisslöst
grepp. Det är också en vacker, skakande och intrikat skildring om två generationers vänskapsband som
visar hjärtskärande likheter med varandra. Ett finmaskigt nät som spänner över tid och rum. Berättelsen
kan börja."När boken är slut vill man läsa om och om och om igen" Dagens Nyheter"Jag överdriver inte
ens lite när jag påstår att det här är en av de bästa ungdomsromaner jag någonsin har läst." Svenska
dagbladet"Min bästa bok alla kategorier i år." Johanna Lindbäck, Bokhora"Tills dess nöjer jag mig med att
konstatera att detta tveklöst är den absolut bästa ungdomsromanen jag läst." Helsingborgs dagblad"Jag
instämmer gärna i lovorden: Jellicoe Road är en mycket bra roman, på flera sätt." Borås
TidningAustraliensiska Melina Marchetta arbetade tidigare som lärare i engelska och historia. Hon har
skrivit åtta böcker, översatts till 17 språk och blivit belönad med ett flertal prestigefyllda
litteraturpriser.Priser, utmärkelser för Jellicoe Road:Jellicoe Road (US) Winner of the US Printz Award,
2009On the Jellicoe Road, shortlisted for Qld Premiers Awards, 2007On the Jellicoe Road, shortlisted
for ABIA Awards, 2007
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Jellicoe Road" - Melina Marchetta - Bokhora

Är det den skickligt uppbyggda mystiken kring bilolyckan som en gång inträffade på Jellicoe road, med
alla ledtrådar som placeras ut i berättelsen efter hand?

Jellicoe Road - Melina Marchetta - Häftad (9780061431852) - bokus.com

Som barn överges Taylor på 7-Eleven av sin mamma. Sex år senare börjar det förflutna komma ikapp
henne då ännu en person i Taylors närhet försvinner, och en ...

"Jellicoe Road" - läromedel för lektion i svenska åk 7,8,9

On the Jellicoe Road is a young adult novel by Australian novelist Melina Marchetta. It was first published
in Australia in 2006 by Penguin Australia under the title ...
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Jellicoe Road

https://www.bo-fi.club/?p=JELLICOE%20ROAD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=JELLICOE%20ROAD&ln=se
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