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»En fängslande och rafflande historia som man bara vill läsa mer av. Underbart!« BEAS BOKHYLLA
»Lysande!« LOS ANGELES TIMES
Människor och androider trängs på de stökiga gatorna i Nya Beijing. En dödlig pest plågar befolkningen. Från
rymden övervakas de av ett hänsynslöst månfolk, som väntar på att sätta sina planer i verket. Ingen vet att
Jordens öde hänger på en enda flicka...
Cinder, begåvad mekaniker till yrket, är en cyborg. Hon är en andra klassens medborgare med ett mystiskt
förflutet, vars styvmamma klandrar henne för hennes styvsysters sjukdom.
Men när den snygge prins Kai kommer in i hennes liv upptäcker hon plötsligt att hon hamnat mitt i en
intergalaktisk kamp och dragits in i en förbjuden attraktion.
Cinder slits mellan plikt och frihet, lojalitet och förräderi, och tvingas nu att gräva fram hemligheter om sitt
förflutna om hennes värld ska ha någon framtid.
MARISSA MEYER är en amerikansk ungdomsboksförfattare som gjort succé med sinThe Lunar
Chronices-serie. De två första böckerna gick rakt in på New York Times bestsellerlista. Marissa Meyer bor i
Tacoma i Washington med sin make och deras tre katter.Cinder är den första boken i The Lunar Chronicles.

»Den här futuristiska versionen av Askungen behåller precis lagom mycket av originalet. Men det suveräna
med Marissa Meyer är att hon samtidigt kastar in berättelsen i en helt ny och otroligt spännande dimension.«
PUBLISHERS WEEKLY
»Man kastas in i handlingen. Det dröjde inte många sidor innan det var full action och jag var komplett fast.«
KATTUGGLAN
»En speciell sagomagi genomsyrar hela boken. Jag ser verkligen fram emot att läsa fortsättningen.« FRIDAS
BOKHYLLA
»Kombinerar den klassiska folksagan med inslag avThe Terminator ochStar Wars.« USA TODAY
»Jag älskade verkligenCinder. Marissa Meyer har tagit en välkänd saga och skapat en fantastisk ny historia.«
BETWEEN THE COVERS
»Imponerande seriedebut.« KIRKUS REVIEWS
Laminatgulv kombinerer funksjonalitet med det beste innen design og teknikk. Våre moderne laminatgulv er
enkle å legge samtidig som de tåler hard slitasje i. CHAGA: Inonotus obliquus : ANDRE NORSKE NAVN:
Kreftkjuke.
VITENSKAPELIG NAVN / SYNONYMER: Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pilat. Poria obliqua Bres. Leca er
et byggemateriale laget av norsk leire som er brent og omdannet til små, porøse kuler med hard overflate.
Kulene brukes bl.a. i blomsterbed, fyllinger og. Gratis frakt & retur Stort utvalg av MICHAEL Michael Kors
på Zalando Tre inn i Zalandos verden! Cinder definition, a partially or mostly burned piece of coal, wood, etc.
See more.

