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Beskrivning
Författare: Angie Thomas.
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv - i orten måste hon tona ner
sina ambitioner och i skolan måste hon tona ner sin attityd och sitt sätt att prata. Hennes
tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till hur polisen skjuter ihjäl hennes barndomsvän
Khalil. Trycket på Starr är hårt, både från polisen och från orten - som kräver rättvisa och
upprättelse för Khalil. Men även från de som inte vill att Starr ska vittna - och de är tydliga
med vad hennes vittnesmål skulle innebära. Vad Starr än väljer kommer det att få enorma
konsekvenser för såväl hennes eget liv som människorna hon vuxit upp med.
Med en stark berättarröst gestaltas Starrs värld, som är full av konflikter men också full av
kärlek. Träffsäkert beskrivs vardagsrasismen i skolan, Starrs alltmer ansträngda förhållande till
sin vita pojkvän och sin kärleksfulla familj, vars liv inte värderas högt av samhället i stort.
Angie Thomas är uppvuxen i Jackson, Mississippi. Hon har varit rappare och har en examen i
Creative Writing. The Hate U Give är hennes debutroman. Hon ville skriva om en förort som
liknar den hon själv kommer ifrån, och om unga som lever det liv som hon själv har levt.

Annan Information
10 okt 2017 . Det går nog aldrig att helt sätta sig in i någon annans situation, men The Hate U
Give är absolut en hjälp på vägen, och är dessutom skriven med ett flyt och driv som gör att
man hela tiden vill vidare. Detta är Angie Thomas debut, och här nedanför kan ni se henne
berätta lite om inspirationen till boken:.
The hate u give - Angie Thomas. 17 maj 2017, 10:00. På väg hem från en fest stoppas de av
polisen. En trasig baklykta, som slutar med att polisen skjuter en obeväpnad tonåring. Det blir
avstampen i historien om Starr, som lever i den svarta amerikanska förorten som regeras av
drogkungar men som också går i skolan i ett.
1 dec 2017 . The Hate U Give. Författare: Angie Thomas. Trots att lagen säger att alla
medborgare ska ha samma rättigheter präglas livet för svarta amerikaner fortfarande år 2017
av strukturell rasism. Svarta människor lever i fattigare områden, har kortare utbildning, går i
sämre skolor, är mer utsatta för våld och droger,.
Förlagen stod på rad för Angie Thomas debutroman. Nu har Bokmässan bokat henne för
besök i Göteborg. Kundservice · eGP · Prenumerera · Annonsera · Nytta & Nöje · Om
Göteborgs-Posten · Cookies & PUL · Prenumerera på GP. Följ oss på Facebook. Ansvarig
utgivare: Christofer Ahlqvist; •; Göteborgs-Posten, 405 02.
2 mar 2017 . 2017, Pocket. Köp boken The Hate U Give hos oss!
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
4 dagar sedan . The hate u give lyckas med konsten att vara både pedagogiskt och nyanserad.
Vi tycker att den passar läsare i årskurs nio och gymnasiet. En varning bara för att den här
boken är så gripande och levande att man efter läsningen verkligen behöver ha ett
uttömmande boksamtal för att hantera den här.
The Hate U Give av Angie Thomas. 14 september 2017, 07:30. Är detta årets bästa bok, tro?
Den ligger i alla fall högt i rankningen. Vilken oerhörd läsupplevelse! Sextonåriga Starr Carter
bor i Garden Heights, ett mindre bemedlat område utanför en storstad. (Jag tror aldrig att det
bekräftas vilken stad, jag läste New York.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Engelska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Prosa på engelska. A powerful and brave YA novel about what prejudice looks like in the 21st
century. Sixteen-year-old Starr lives in two worlds: the poor neighbourhood where she was
born and raised and her posh high school in.
Thomas, Angie (författare); [The hate u give. Svenska]; The hate u give / Angie Thomas ;
översättning av Amanda Svensson; 2017; BokBarn/ungdom. 76 bibliotek. 4. Omslag. Thomas,
Angie; The hate u give [Elektronisk resurs] : Angie Thomas ; översättning av Amanda
Svensson; 2017; Multimedium(Talbok med text)Barn/.
En av årets mest omtalade debutanter i USA, Angie Thomas, kommer till Bokmässan i
september. Då kommer också den svenska översättningen av hennes roman The Hate U Give.

Angie Thomas debut är en varm och träffsäker young adult-roman om den 16-åriga flickan
Starr Carter: ett av ortens barn men med sin skola.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Engelska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Engelsk skönlitteratur. Ämnesord: Ungdomsböcker · Barn- och ungdomslitteratur · Unga
vuxna · Afro-amerikaner · Raskonflikter · Vittnen · African Americans · Police-community
relations · Police shootings · Race relations · Witnesses.
Jämför priser på The hate u give (Flexband, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av The hate u give (Flexband, 2017).
. våga protestera mot rasism och polisbrutalitet - våga vittna. Det kommer att få konsekvenser
både för henne själv och personer i hennes trassliga omgivning. Mycket stark debutbok, full
av dialog och amerikanska uttryck som gör Starrs röst så levande. Boken finns även inläst på
engelska med samma titel: The hate U give.
Finns som: Vald mediatyp: Bok (2017). Välj mediatyp. Bok (2017). Mer information om The
hate u give Relaterad information. Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i Tierp
för att reservera denna titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera.
Här tipsar vi om smått och gott för dig som är tonåring. Kärlek. 634. Previous. 218977.
Omslagsbild. Närmare Zlatan. Av: Nilsson, Johanna. 219592. Omslagsbild · Om du såg mig
nu. Av: Nordin, Sofia. 219600. Omslagsbild. Den utvalda. Av: Cass, Kiera. 218802.
Omslagsbild · Handbok för ett begagnat hjärta. Av: Murray.
The hate u give. Omslagsbild. Författare: Thomas, Angie. Språk: Engelska. Medietyp: Bok.
Upplaga: Originalupplaga 2017. ISBN: 978-1-4063-7215-1 1-4063-7215-3 978-0-06-249853-3
0-06-249853-3 978-1-4063-7728-6 1-4063-7728-7. Reservationer: 0. Logga in för att reservera
titeln. Fler utgåvor/delar: Bok:The hate u.
"Spännande och välskriven, uppmuntrar till hopp och engagemang." Katarina Lycken, BTJ.
"Rasande uppgörelse med polisstaten." Judith Kiros, Dagens Nyheter. Sextonåriga Starr Carter
lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i stan.
Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt.
4 sep 2017 . Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer.
Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
20 aug 2017 . BOK: Angie Thomas skildrar en vardag där rasism, våld och rädsla är en del av
livet. I centrum för "The Hate U Give" finns 16-åriga Starr, som ser sin.
21 sep 2017 . Jag tror att det är rätt säkert att påstå detta: Angie Thomas debutroman ”The hate
u give” kommer att refereras till som en milstolpe i otaliga texter från krönikor till
avhandlingar under lång tid framöver. Att definiera varför är däremot svårare, som vanligt är
det lätt att trampa fel när en bristande representation.
Denna pin hittades av Mercer County Library System. Hitta (och spara!) dina egna pins på
Pinterest.
The hate u give. av Angie Thomas (Bok) 2017, Engelska, För barn och unga. Sextonåriga Starr
Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i
stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne
till hur polisen skjuter ihjäl hennes.
6 apr 2017 . Sexton-åriga Starr Carter rör sig mellan två världar: den fattiga stadsdel där hon
bor och i den snygga förortsskolan där hon går. Den oroliga balansen mellan dessa världar
splittras när Starr bevittnar dödsskjutningen av sin bästa vän från barndomen, Khalil dör i
händerna på en polis. Khalil var obeväpnad.
November 07:00 Sunday Brunch Date w/ Stone Brewing The Pour House Ahhh Thanksgiving
weekend..Catching up with Family & Friends, All the turkey, stuffing, and pies you can dream
of, Black Friday crowds, ending up buying more gifts for yourselves than others. what a

weekend! By the end of it, it can be a bit.
The Hate U Give. Angie Thomas är brännande aktuell · Recension Man saknar sextonåriga
Starr när de nästan 500 sidorna är slut. Kundservice · eGP · Prenumerera · Annonsera · Nytta
& Nöje · Om Göteborgs-Posten · Cookies & PUL · Prenumerera på GP. Följ oss på Facebook.
Ansvarig utgivare: Christofer Ahlqvist.
Av: Gluchovskij, Dmitrij Alekseevič. 104702. Omslagsbild · Sprängskiss av en jaktberättelse.
Av: Smedberg, Åke. 104708. Omslagsbild. Damen med hunden. Av: Tjechov, Anton. 104956.
Omslagsbild · The hate u give. Av: Thomas, Angie. 105350. Omslagsbild. Skrik tyst så inte
grannarna hör. Av: Alfredsson, Karin. 105360.
Av: Bengtsson, Torsten. 146135. Omslagsbild. Norra Latin. Av: Bergmark Elfgren, Sara.
146113. Omslagsbild · I helvetet vet alla vem jag är. Av: Hardenborg, Fredrik. 145679.
Omslagsbild. The hate u give. Av: Thomas, Angie. 141384. Omslagsbild · Midnattskronan.
Av: Maas, Sarah J. 144809. Omslagsbild. Eldens arvtagare.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Engelska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Engelsk skönlitteratur. Eight Starred Reviews! #1 New York Times Bestseller! "Absolutely
riveting!" --Jason Reynolds. "Stunning." --John Green. "This story is necessary. This story is
important." --Kirkus Reviews (starred review).
9 okt 2017 . När jag senast var i New York gick jag en guidad tur som hette ”The underground
railroad”, det var namnet på det nätverk av människor och platser som hjälpte slavar att fly
sydstaterna för friheten i norr och i den guidade turen fick vi möta flera av dessa platser och
lära känna personer som riskerade sina.
2 dec 2017 . Read-a-long: The hate you give (del 1). Då var äntligen Read-along:en av The
hate you give igång. För att läsa mer om Read-a-long:en, klicka här. Länka gärna era inlägg
bland kommentarerna, så att jag kan gå in och kika på alla era tankar och åsikter. Jag läser den
inbundna utgåvan från Balzer + Bray.
10 sep 2017 . En bok som fick mig att komplexiteten i utsattheten är The Hate U give av Angie
Thomas. I Angie Thomas debut träffar vi Starr Carter, som är 16 år och bosatt i Garden
Heights, en så kallad utsatt förort. En del av staden där fattigdom råder, där få möjligheter
finns och där många lockas att förändra sitt liv.
6 dagar sedan . Nu har turen kommit till mig i Julkalenderbloggstafetten som Sofies bokblogg
anordnar. Temat i år är Bäst i bokhyllan. För mig var det ett enkelt val, nämligen The Hate U
Give* av Angie Thomas. Detta är en av de böcker som jag var mest pepp på inför 2017. Den
kom ut på engelska i år och nu i höstas kom.
422459. Omslagsbild. Vi är världen! Av: Nilsson, Malin. Av: Becker, Saga. 420465.
Omslagsbild · Den här veckan är min. Av: Olsson, Ingrid. 418121. Omslagsbild. The hate u
give. Av: Thomas, Angie. 422395. Omslagsbild · Stopp, stanna! Av: Hahn, Kerstin L. 420875.
Omslagsbild. Zombie Zack till attack. Av: Friman, Christer.
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv. Hennes tillvaro krossas när
hon blir ensamt vittne till hur polisen skjuter ihjäl hennes barndomsvän Khalil. Trycket på
Starr är hårt, både från polisen och från orten.
4 dagar sedan . The hate u give” har gett mig en av höstens mest givande läsupplevelser – och
inte. Låter det knepigt?
16 aug 2017 . "The hate U give" av Angie Thomas. Bildresultat för the hate u give. Starr lever i
två skilda världar, två världar hon inte gärna vill blanda ihop. Hon går i en fin privatskola där
de flesta eleverna är rika och vita. Men Starr bor i ett helt annat område än hennes
skolkamrater. Hon bor i ett typiskt svart område där.

9 okt 2017 . The hate U give. Starr lever i två världar. På vardagarna går hon i en fin
privatskola där nästan alla är vita. Sedan åker hon hem till vad många skulle kalla ghettot: det
fattiga området som styrs av gäng, där skottlossning hörs titt som tätt och där Starr och hennes
kompis Khalil blir omotiverat stoppade av.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga
förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig
själv. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt.
16 sep 2017 . En av årets stora bokhajpar är The hate U give av Angie Thomas. Den gavs ut i
USA i år och översattes och gavs ut på Natur och Kultur nu i höst. En kaosartad start på
jobbhösten gjorde att den blev liggande, men nu har jag äntligen läst den! Starr är 16 år och
har redan sett sin bästa vän dö. Det var i en.
27 nov 2017 . The Hate U Give är i min mening aningens lång, har aningens många
bihandlingar, är aningens pratig (läs amerikansk) och blir aningens tjatig efterhand. Det känns
som att Angie Thomas velat få med så mycket som möjligt, och ja, man får visserligen lära
känna Starr väldigt väl, men det hade man nog.
för 22 timmar sedan . I dagens lucka hittar vi en väldigt omtalad bok, nämligen The Hate U
Give av Angie Thomas. Det är alltså Natur & Kultur som står som sponsor idag och två
vinnare får varsin bok. Hur bra som helst! Handling: Sextonåriga Starr Carter lever i två
världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina…
29 okt 2017 . Angie Thomas berättar i The Hate U Give om rasism, strukturer, kamp, förtryck,
polisbrutalitet, gängkriminalitet och våld – men också om en ung tjejs röst mitt i det. Att det
strukturella också är personligt är ofrånkomligt med Angie Thomas ord, med ett språk som är
levande och rappt, roligt och brännande,.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Engelska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Engelsk skönlitteratur. Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon
bor och den fina privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv. Hennes
tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till hur.
19 nov 2017 . Titel: The hate u give. Originalets titel: The hate u give (2017) Författare: Angie
Thomas Genre: Ungdom Sidor: 446. Utgivningsår: 2017. Första meningen: Jag borde inte ha
följt med på den här festen. Handling: The hate u give handlar om sextonåriga Starr, som en
kväll tvingas vittna när hennes.
Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i Nacka Bibliotek för att reservera denna
titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera. Utförlig information. Utförlig titel: The
hate u give, Angie Thomas; Originaltitel: The hate u give; Medarbetare: Amanda Svensson.
Språk: Svenska. ISBN: 9789127150287.
275. Previous. 207354. Omslagsbild. The hate u giveThomas, Angie · The hate u give. Av:
Thomas, Angie. 208606. Omslagsbild. Norra LatinBergmark Elfgren, Sara. Norra Latin. Av:
Bergmark Elfgren, Sara. 207791. Omslagsbild. Flora Banks förlorade minneBarr, Emily · Flora
Banks förlorade minne. Av: Barr, Emily. 207700.
Anders Janson berättar om årets upplaga av Lund Comedy Festival. Vi pratar med Palmira
Koukkari Mbenga om boken "The Hate U Give" och New York Times bestseller-lista .
30 sep 2017 . Många av våra tankar de senaste dagarna går till Göteborg; Bokmässan,
alternativa bokmässor och demonstrationer… Några av oss i Bokfreak är där, några inte. En
sak som känns extra viktig dagar som dessa är att sprida tips om böcker som är jättebra att
sätta i handen på, läsa högt för eller tillsammans.
21 okt 2017 . The Hate U Give av Angie Thomas. Den här boken har tokälskats av bokvärlden
sedan den kom tidigare i år. Faktum är att jag tror inte jag läst en enda negativ kommentar om

den. En sådan bok måste ju självklart läsas. Något annat är uteslutet. Handling från Adlibris:
Sextonåriga Starr Carter lever i två.
31 okt 2017 . Om det är något The Hate U Give lyckas med så är det att skapa empati för de
som varit med om liknande saker, och för de som fortfarande kämpar för rättvisa i USA, och
på andra platser. Det blir så uppenbart hur skadlig rasismen kan vara, ja, till och med dödlig.
Det är säkert inte nytt för många, men det är.
18 sep 2017 . The hate U give. Författare: Angie Thomas Starr bor i ett utsatt område mest
befolkat av svarta amerikaner. Hon och hennes syskon har flyttats från skolan i området till en
dyr, vit, privatskola, detta efter att Starr sett sin bästa kompis dö i en drive-by. Pappan har
suttit i fängelse för knarkhandel och.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt till svenska. Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga
förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig
själv. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt.
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv. Hennes tillvaro krossas när
hon blir ensam. Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. 264669. Omslagsbild. The
hate u give. Av: Thomas, Angie. Sextonåriga.
Pris: 118 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Hate U Give av
Angie Thomas (ISBN 9780062498533) hos Adlibris.se. Fri frakt.
4 sep 2017 . Träffsäkert beskrivs vardagsrasismen i skolan, Starrs alltmer ansträngda
förhållande till sin vita pojkvän och sin kärleksfulla familj, vars liv inte värderas högt av
samhället i stort. Angie Thomas är uppvuxen i Jackson, Mississippi. Hon har varit rappare och
har en examen i Creative Writing. The Hate U Give.
15 okt 2017 . I ”The hate u give” gör Angie Thomas upp med polisstaten och rasismen mot
svarta i dagens USA. Ida Therén läser en rik och realistisk ungdomsroman som tagit sin titel
från rapparen Tupacs motto ”Thug Life”.
16 Sep 2017 - 4 min - Uploaded by Yukiko DukeAngelägen ungdomsroman om
rasdiskrimineringens USA som alla borde läsa, oavsett ålder.
17 nov 2017 . Originaltitel: The hate u give. Författare: Angie Thomas Genre: Ungdom
Ämnesord: mord, psykologi, kultur, spänning, ungdom. Utgivningsår: 2017. ISBN:
9789127150287.
The hate u give. Omslagsbild. Av: Thomas, Angie. Översättare: Svensson, Amanda.
Utgivningsår: 2017. Hylla: uHce UNGA VUXNA. Format: Bok. Omfång: 446 sidor ; 20 cm.
Omarkerad betygsstjärna. Reservera. Finns också som: E-bok:The Hate U Give [Elektronisk
resurs].
1 jul 2017 . I've seen it happen over and over again: a black person gets killed just for being
black, and all hell breaks loose. I've Tweeted RIP hashtags, reblogged pictures on Tumblr, and
signed every petition out there. I always said that if I saw it happen to somebody, I would
have the loudest voice, making sure the.
The hate u give [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Thomas, Angie. Utgivningsår: 2017.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: NoKElib. ISBN: 978-9127-15029-4 91-27-15029-1. Anmärkning: E-bok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-27-15028-7.
Originaltitel: The hate u give. Innehållsbeskrivning.
Nya romaner och topplista för e-böcker.
17 sep 2017 . Veckan har verkligen bjudit på både gott och ont. I tisdags råkade en av mina
elever ut för en olycka på fritids som gjorde att hon bröt lårbenet. Det var hemskt att sitta med
henne i väntan på att hennes pappa och ambulansen skulle komma. Stackarn hade ju så ont. I

torsdags var vi med och budade på ett.
4 sep 2017 . SEXTONÅRIGA STARR CARTER lever i två världar. Ett liv med familjen och
vännerna i den fattiga förorten där hon bor. Ett annat på vardagarna då hon går i fin, vit
privatskola i stan. Där är hon en ”annan” Starr: hon talar annorlunda, utan slang, hon har vita
vänner och en vit pojkvän. Hon vill inte bli.
25 sep 2017 . Angie Thomas debutroman handlar om amerikanska skilda världar. Valerie
Kyeyune Backström läser en tacksam skildring av en vidrig nutid.
"Angie Thomas gestalter är så levande att jag fortsätter att höra dem diskutera när jag efter 447
sidor slår ihop boken." Cecilia Nelson, Göteborgs-Posten "Det är en oupphörligt intressant och
gripande roman med en oförglömlig huvudper.
The Hate U Give av Thomas, Angie: A National Book Award Longlist title with eight starred
reviews #1 New York Times Bestseller Absolutely riveting --Jason Reynolds Stunning. --John
Green This story is necessary. This story is important. --Kirkus Reviews (starred review)
Heartbreakingly topical. --Publishers Weekly.
9 apr 2017 . Angie Thomas debutbok The hate u give är en stark och viktig berättelse. Boken
handlar om Starr som slits mellan de två världar hon lever i. Den ena världen är hennes hem,
området hon växt upp i, där det ofta är stökigt och området bebos till största delen av fattiga
människor. Den andra världen är.
17 sep 2017 . "Sextonåriga Starrs tillvaro krossas när hon blir vittne till hur polisen skjuter
ihjäl hennes barndomsvän Khalil. Trycket på Starr är hårt, både från polisen och orten, som
kräver rättvisa och upprättelse. Men även från de som inte vill att Starr ska vittna. The hate u
give är en kraftfull berättelse om rädsla och.
Kanske har vi inte köpt in den senaste boken i serien du älskar? Eller missat att köpa in den
hypade boken som alla pratar om? Lämna gärna dina inköpsförslag till oss på biblioteket. Om
vi väljer att köpa in boken placeras du automatiskt i kö. Lämna inköpsförslag.
2 dec 2017 . Som jag nämnde för nån vecka sen läser jag The Hate U Give tillsammans med
Nelly och några andra och idag ska vi diskutera bokens 8 första kapitel. Jag läser boken som
ebok på engelska. OBS! Inlägget kommer innerhålla spoilers, men ska försöka hålla dem så
små som möjligt. Mina första intryck av:
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig själv – i orten måste hon tona ner
sina ambitioner och i skolan måste hon tona ner sin attityd och sitt sätt att prata. Hennes
tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till hur polisen.
Nyheter för unga. Olofströms bibliotek/; Ung/; Nyheter för unga/. Nya romaner. 185. Previous.
116127. Omslagsbild · Battle. Av: Lunde, Maja. 113035. Omslagsbild. Karta för förälskade &
andra vilsna. Av: Lindbäck, Johanna. 117091. Omslagsbild · Allt jag inte sa. Av: Walldén,
Yrsa. 116857. Omslagsbild. Makaber. Av: Friberg.
“Nelly ordnar en readalong i slutet av november och eftersom hon bestämde sig för en bok jag
har velat läsa ett tag nu kommer jag också delta ! Boken har jag köpt för en tid sen till kindlen
så den blir perfekt kvällsbok ! 2.12, 9.12 och 16.12 kommer vi publicera inlägg där vi
diskuterar boken The Hate U Give av Angie.
18 sep 2017 . The hate U give av Angie Thomas. När Starr var tio år blev hennes bästa kompis
skjuten, de var ute på gatan och lekte. En bil åkte förbi och sköt bara för att. Starrs föräldrar
bestämde sig då för att flytta henne och hennes bröder till en annan skola, en skola i ett annat
område. Det blir en privatskola där Starr.
Slukhål för bokälskare. På Goodreads.com kan du hålla ordning på böcker du har läst eller
vill läsa och sortera in dem i olika bokhyllor eller teman. Du kan få boktips från både vänner,
främlingar och listor och även sätta upp ett årligt läsmål för dig själv där du kan hålla koll på

hur många böcker du läser på ett år. Du kan.
19 nov 2017 . The Hate U Give blev en internationell succé, och inte kort därefter blev boken
översatt till svenska. Den amerikanska titeln behölls dock, för den är en viktig del av
handlingen. Det är författaren, Angie Thomas, debutroman och berättelsen i hur den kom till
kommer delvis från egna erfarenheter. Liksom Starr.
4 sep 2017 . Pris: 139 kr OBS! Detta objekt skickas inom 3-6 vardagar. BESKRIVNING:
"Angie Thomas gestalter är så lev.
240189. Omslagsbild · Hide and seek. Av: MacPhail, Catherine. 290196. Omslagsbild. The
fault in our stars. Av: Green, John. 248798. Omslagsbild · Freaky green eyes. Av: Oates, Joyce
Carol. 150532. Omslagsbild. Prisoner in Alcatraz. Av: Breslin, Theresa. 268482. Omslagsbild ·
The hunger games. Av: Collins, Suzanne.
4 sep 2017 . Angie Thomas debutroman ”The Hate U Give” var omtalad och omskriven redan
innan den kom ut. Det är lätt att förstå varför. Boken är en rasande och pedagogisk uppgörelse
med polisstaten, rasismen mot svarta, och medielogiken som följer på skjutningar som liknar
Khalils: ”Jag visste inte att en död.
295758. Bok:The hate u give:[2017]:First edition The hate u give. Omslagsbild. Av: Thomas,
Angie. Utgivningsår: [2017]. Språk: Engelska. Hylla: uHe. Medietyp: Bok. Upplaga: First
edition. Genre: Urban fiction Fiction Juvenile works Ungdomsböcker Barn- och
ungdomslitteratur. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Balzer + Bray,.
"Angie Thomas gestalter är så levande att jag fortsätter att höra dem diskutera när jag efter 447
sidor slår ihop boken." Cecilia Nelson, Göteborgs-Posten "Det är en oupphörligt intressant och
gripande roman med en oförglömlig huvudperson. Starr Carter.
E-bok:The hate u give [Elektronisk resurs]:2017 The hate u give [Elektronisk resurs].
Omslagsbild. Av: Thomas, Angie. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Hylla: uHce/DR.
Medietyp: E-bok. Förlag: NoKElib. ISBN: 978-91-27-15029-4 91-27-15029-1. Anmärkning: Ebok. Tryckt utgåva: ISBN 978-91-27-15028-7. Omarkerad.
2017-12-09. ”The hate u give” har gett mig en av höstens mest givande läsupplevelser – och
inte. Låter det knepigt? logo. Kontakta UNT. Tel: 018-478 00 00 (vxl vard. 8-16).
Nyhetstips/redaktionen. Tel: 018-478 14 35. E-post: 72018@unt.se. Sms/mms: 72018.
Sportredaktionen Tel: 018-478 17 10. E-post: sporten@unt.se.
Bok:The hate u give:[2017] The hate u give. Omslagsbild. Av: Thomas, Angie. Av: Svensson,
Amanda. Utgivningsår: [2017]. Språk: Svenska. Hylla: uHce. Medietyp: Bok. Förlag: Natur &
Kultur. Inne: 2. Antal lån i år: 0. Antal reservationer: 0. Var finns titeln? Logga in för att
reservera titeln. Lägg i minneslista. Tipsa. Inne.
Pris: 89 kr. pocket, 2017. Tillfälligt slut. Köp boken The Hate U Give av Angie Thomas (ISBN
9781406377286) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
The hate u give / Angie Thomas ; översättning av Amanda Svensson. Omslagsbild. Av:
Thomas, Angie. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Skönlitteratur. ISBN: 978-91-2715028-7. Originaltitel: The hate u give. Omfång: 446 sidor ; 20 cm. Omarkerad betygsstjärna.
Antal reservationer: 0. Här finns titeln. Logga in för att.
The hate u give. Av: Thomas, Angie. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga
förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i stan. Ingenstans kan hon vara hela sig
själv. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt.
18 okt 2017 . Det här är ett scenario som blir till verklighet för huvudkaraktären Starr i Angie
Thomas ungdomsroman The Hate U Give, och som läsare känner man själv den ambivalens
som hon brottas med genom hela berättelsen: ska hon vittna mot den polis som sköt Khalil till
döds helt oprovocerat och därmed stå.

3 nov 2017 . Titel: The hate U Give Författare: Angie Thomas Betyg: 4 Vissa ungdomsböcker
hamnar rätt och det gör The Hate U Give. Bra översatt också av Amanda Svensson. Det är
svårt annars att fånga språk och undertoner. Bra också att låta en del engelska sippra igenom,
det ger en ton jag gillar. Starr är.
Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina
privatskolan inne i stan. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till hur polisen
skjuter ihjäl hennes barndomsvän Khalil. Trycket på Starr är hårt, både från polisen och från
orten – som kräver rättvisa och upprättelse för Khalil.
Förlag: NoK. Originaltitel: The hate u give. Innehållsbeskrivning. Sextonåriga Starr Carter
lever i två världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina privatskolan inne i stan.
Ingenstans kan hon vara hela sig själv. Hennes tillvaro krossas när hon blir ensamt vittne till
hur polisen skjuter ihjäl hennes barndomsvän Khalil.
Anders Janson berättar om årets upplaga av Lund Comedy Festival. Vi pratar med Palmira
Koukkari Mbenga om boken.
Tips & listor. Experterna: Här är höstens största boksnackisar. Visar alla 1 artiklar. Meny.
Startsida · Om SelmaStories · Kontakta oss · Personuppgiftspolicy. Kategorier. Bokhyllan ·
Boknörderi · Smygläs · Tips & listor · Författarna · Författardrinken · Intervju · Krönika ·
Nyfiken på · Speaking of Stories · Inspireras · Mat & dryck.
158269. The hate u give. Omslagsbild. Av: Thomas, Angie. Utgivningsår: 2017. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: NoK. ISBN: 978-91-27-15028-7 91-27-15028-3. Anmärkning:
Första svenska upplaga 2017. Innehållsbeskrivning. Sextonåriga Starr Carter lever i två
världar: den fattiga förorten där hon bor och den fina.
20 nov 2017 . Petter Lindgren om en övertygande och omskakande debutroman.
Boktips för dig som är ung. Vi fyller på med nya tips varje månad. Ibland tipsar vi om böcker
utifrån ett särskilt tema, ibland inför ett lov eller ledighet.
Bibblan för dig som är ung. Här samlar vi nyheter, boklistor och lyfter fram intressanta ämnen
för dig som är ung, typ mellan 13 och 18 år. Nytt på hyllan Nytt på hyllan. RSS-ikon. 12.
Spara sökning. 169484. Omslagsbild. Bok:Idag är allt:2017. Idag är allt. Av: Yoon, Nicola.
Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Hylla: uHce -.
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