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Fler böcker böcker Format Häftad (Paperback / softback) Språk Engelska Antal sidor 336 Utgivningsdatum 2016-01-25 Förlag HarperCollins Dimensioner 196 x 128 x 20 mm Vikt 240 g Komponenter , ISBN 9780008157937 Du gillar gillar (3 röster) Engelskaad 2016-01-25 Finländare i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
Fre frakt inom Sverige över 159 kr för privatpersoner. Finländare bland Alla Skickas inom 3-6 vardagar Visa alla 1 format &amp; utsapet Från New York Times bästsäljande författare av The Selection-serien kommer denna svepande fristående fantasy romantik. En flicka med en hemlighet. Pojken i hennes drömmar. Ett
hav mellan dem. Genom tiderna har oceanen ibland räddat unga kvinnor från att drunkna. För att betala tillbaka sin skuld måste dessa unga kvinnor tjäna i 100 år som sirener, återstående unga och vackra och använda sina dödliga röster för att locka främlingar i vattniga gravar. För att hålla sin sanna natur hemlig får
Sirens aldrig tala med människor, och måste vara noga med att aldrig stanna på samma plats för länge. Men när hennes århundrade av tjänst är över, får varje Siren en chans att börja om - en chans att leva det dödliga livet som nästan stals från henne. Kahlen blev siren efter att hennes familj dog i ett fruktansvärt
skeppsbrott, årtionden sedan. Och även om ett enda ord från henne kan döda, kan hon inte motstå att spendera sina dagar på land, titta på vanliga människor och längtan efter den dag då hon kommer att kunna tala och skratta och leva fritt bland dem igen. Kahlen är resignerad för att avsluta sitt straff i ensamhet ... tills
hon träffar Akinli. Snygg, omtänksam och snäll är Akinli allt som Kahlen drömt om. Och fast hon inte kan prata med honom, så smider de snart en koppling ingen av dem kan förneka... och Kahlen vill inte. Att bli kär i en människa bryter alla oceanens regler, och om oceanen upptäcker Kahlens känslor, kommer hon att
tvingas lämna Akinli för gott. Men för första gången på en livstid av att följa reglerna, är Kahlen fast besluten att följa hennes hjärta. Visa hela texten Kiera Cass utexaminerades från Radford University med en examen i historia. Hon växte upp i South Carolina och bor för närvarande i Blacksburg, Virginia med sin familj.
På fritiden tycker Kiera om att läsa, dansa, göra videor och äta ohälsosamma mängder tårta. Du kan lära dig mer om Kiera kieracass.com, följa henne på Twitter via @kieracass, och se hennes fåniga videor på YouTube.com/user/kieracass. Publié le 29 juin 20174 juillet 2017 par Nana Vi var stjärnor. Vi var musik. Vi var
tid. Kahlen är een sirene; haar leven staat i dienst van de Oceaan. Tijdens een verschrikkelijke schipbreuk, waarbij Kahlens familie omkwam, heeft de Oceaan haar gered van de verdrinkingsdood. I ruil voor haar leven moet Kahlen de Oceaan honderd jaar dienen als sirene. Dörr te zingen lokt ze mensen de diepte in.
Haar stam är dodelijk voor iedere mens die fåll hoort. Akinli är een mens; een vriendelijke, knappe jongen die alles är waar Kahlen ooit van heeft gedroomd. Verliefd worden brengt hen allebei i Men Kahlen står inte ut med att hålla sig borta från honom. Kommer hon att riskera allt för att följa sitt hjärta? Hans Christian
Andersens Den lilla sjöjungfrun med en twist, kommer fans av romantik älskar det. School Library Journal Författaren har skrivit en överväldigande berättelse om en underbar romantik och kreativitet stänk av det. The Guardian Läs också Kiera Cass's Selection-serien UrvaletThe enPrinsessanPrinsen Prinsen &amp;
Livvakten Drottningen &amp; favoriten --Denna text refererar till en alternativ kindle_edition utgåva. BERÖM FÖR KIERA CASS: En riktig sida-turner. Romantik, kungligheter och revolution i en dokusåpa format tjäna Cass djärvt gjort hjältinna väl i sin strävan efter rättvisa och kärlek. --ALA BooklistEn fängslande
berättelse som påminner om Shannon Hale's Princess Academy och Ally Condie's Matched. Sagoälskare kommer att förlora sig i USA: s alternativa verklighet och önskar att nästa glamorösa uppföljare väntade på dem. --Skolans biblioteksför tidsskriftDelligt underhållande. --Publishers WeeklyCass oerhört läsbara
debutroman är en mindre drastisk Hunger Games, med utarbeta mode och grannsämjningar. Den snabba åtgärden kommer att ha läsare kippar efter den kommande uppföljaren. --ALA BooklistA korsning mellan The Hunger Games (minus den blodsport) och The Bachelor (minus blodsporten), denna trilogi lanseringen
är mycket roligt. Cass bygger skickligt kemin mellan Amerika och Maxon, medan stoking glöden av USA: s första, förbjuden kärlek. --Publishers WeeklyEn twist på Hans Christian Andersen's The Little Mermaid som kommer att njuta av romantik fans. En twist på Hans Christian Andersens Den lilla sjöjungfrun som
kommer att njuta av romantik fans. --Skolbiblioteket Journalpraise FÖR KIERA CASS: En riktig sida-vändare. Romantik, kungligheter och revolution i en dokusåpa format tjäna Cass djärvt gjort hjältinna väl i sin strävan efter rättvisa och kärlek. --ALA BooklistEn fängslande berättelse som påminner om Shannon Hale's
Princess Academy och Ally Condie's Matched. Sagoälskare kommer att förlora sig i USA: s alternativa verklighet och önskar att nästa glamorösa uppföljare väntade på dem. --Skolans biblioteksför tidsskrift Deliciously underhållande. --Publishers Weekly --Denna text refererar till ett alternativ kindle_edition utgåva. Kahlen
är en siren; Hennes liv är i havets tjänst. Under ett fruktansvärt skeppsbrott som dödade Kahlens familj, räddade Oceanen henne från att drunkna. I utbyte mot sitt liv måste Kahlen tjäna Oceanen i hundra år som siren. Genom att sjunga lockar hon människor i djupet. Hennes röst är dödlig för varje människa som hör
honom. Akinli är en människa; En snäll, stilig pojke som är allt som Kahlen drömt om. Att bli kär sätter dem båda i riskzonen ... Men Kahlen står inte ut med att hålla sig borta från honom. Kommer hon att riskera allt för att följa sitt hjärta? 'Hans Christian Andersens Den lilla sjöjungfrun med twist, fans van romantiek zullen
ervan smullen. School Library Journal De auteur heeft een overweldigend verhaal geschreven rond een prachtige romance en de creativiteit spat er vanaf. The Guardian Lees ook de Selection-serie van Kiera Cass:De selectieDe eliteDe oneDe prinsesDe kroonDe prins &amp; de lijfwachtDe koningin &amp; de favoriet --
Deze tekst verwijst naar een alternatieve kindle_edition editie. Recenserad av Samantha Clanton, alias Harlequin Twilight för TeensReadToo.comEfter att ha läst denna berättelse, det är att ta allt i mig att inte helt forsa; det är så bra. SIRENEN är berättelsen om Kahlen, mestadels, tillsammans med sina systrar och
oceanen. En siren är en sångare, en sångare i havet. För att behålla sig själv måste Oceanen livnära sig; sirener hjälpa henne att göra det. Kahlen och hennes systrar, Marilyn och Aisling, börjar berättelsen och du reda på en hel del hur sirener och deras liv fungerar. Den Recenserad av Samantha Clanton, alias
Harlequin Twilight för TeensReadToo.comEfter att ha läst denna berättelse, det är att ta allt i mig att inte helt forsa; det är så bra. SIRENEN är berättelsen om Kahlen, mestadels, tillsammans med sina systrar och oceanen. En siren är en sångare, en sångare i havet. För att behålla sig själv måste Oceanen livnära sig;
sirener hjälpa henne att göra det. Kahlen och hennes systrar, Marilyn och Aisling, börjar berättelsen och du reda på en hel del hur sirener och deras liv fungerar. De är vackra, de kan leva runt vanliga människor, de kan leva halv normala liv, men det finns en hake - de kan inte åldras, vilket innebär att stanna på ett ställe i
mer än några år är inte möjligt, och de kan inte, under några omständigheter, tala, skratta, skrika, eller göra ett ljud utanför en suck eller andas runt en mänsklig person. Det kan inte finnas mer än fyra sirener åt gången, och alla kommer inte att välja att leva de liv som dessa flickor har gått med på. Deras straff är 100 år,
varefter Ocean kommer tillbaka dem och de kommer att bli normala igen, och börja åldras från vilken ålder de fryses in i (nästan låter som en dröm som går i uppfyllelse ibland). Med bara sina systrar för sällskap, kan det bli ensam, och för Kahlen som orsakar dagdrömmar. Det vill säga, tills en dag medan du sitter på
stranden hon möter en man. Han är vacker, ledsen, ensam, i smärta, och ändå finns det något om honom som Kahlen inte kan släppa taget. Oceanen varnar Kahlen att oavsett vad som händer, måste de stanna dagdrömmar och hon kan inte chans deras hemlighet genom att låta hennes fantasier springa iväg med
henne. Kahlen beslutar att hon vill göra en skillnad och tar upp teckenspråk, som förvandlas till att spendera några år på skolor för döva undervisning barn, och senare tonåringar, att vara döv är inte alltid en dålig sak. Kahlen får nya systrar, Miaka och Elizabeth, som hjälper till att förvandla henne till något bättre än hon
någonsin trott att hon kunde vara. Miaka är kreativ och hon är också Kahlens första lillasyster, medan Elizabeth är vild och galen, och tar fram det roliga och lite busiga av Kahlen. Bortsett från Aisling dras tillbaka och bitter (tror Mr Scrooge), vet du inte mycket om henne för det mesta, men hon är en mycket viktig del av
Kahlen pussel. När denna människa, Akinli, går in i Kahlens värld, verkar inget annat betyda lika mycket. Inte ens hemligheten som hon är tvungen att hålla, och med mindre än 20 år kvar på sitt straff, kommer allt att förstöras på grund av detta? Nu har Kahlen hittat det enda hon alltid velat ha. Är det liv hon kan ha värt
att förstöra det liv hon har? Eller kan hon få båda? Mer än något annat är detta en berättelse om kärlek och hopp. Vare sig den kärleken är mellan systrar, familj, älskare, främlingar, eller ens kärlek till dig själv; den täcker alla baser. När jag började, var det svårt att sluta, och jag ville verkligen inte att den här historien
skulle ta. Det fanns många delar där jag faktiskt fann mig själv riva upp, och det händer aldrig! Några av dessa situationer fick mig att vilja bli en siren, och då skulle det finnas ett ögonblick som krossade mitt hjärta. Kiera Cass kan vara en första gången författare, men jag ber att detta inte är hennes enda bok. Detta är
verkligen en vacker historia hela vägen igenom. Jag älskar bildspråket; det är fenomenal och nästan får dig att känna att du verkligen är där (och låt mig säga er, det fanns många gånger i Ocean beskrivningar där låten Mörkblå av Jack's Mannequin fastnade i mitt huvud. Tack Kiera!). Det var länge sedan jag har sett en
första gången författare vars skrivstil är så vacker som denna, och hon har definitivt inte bara talang för att vara en underbar författare, men också fantasin att framgångsrikt berätta en historia som inte bara är underhållande, men också rörande. Om det fanns en bok som jag skulle rekommendera i år hittills, skulle det
vara Sirenen. Se bara till att du har tid på händerna, för när du börjar kommer du inte att kunna sluta förrän i slutet. Även då, jag vänt fram och tillbaka över de sista sidorna, hoppas att det skulle finnas mer magiskt visas framför mina ögon. Det här är trots allt en fantasi! ... Mer... Mer
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