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Annan Information
Och jag kan inte vänta på henne att göra det igen i nästa bok. Hennes iver efter kraft, hennes
iver att använda och misshandla dem som skulle missbruka henne, det varnar henne, varnar
allt gott om henne. Jag älskar Raffaele, Enzo vän och en av ledarna för Daggers Society. Hur
känner du dig om Legend är på Slaget vid böckerna i North Carolina. Adelina fick också ett
taggat ärr där hennes vänstra öga brukade vara, eftersom en läkare måste ta bort den när hon

var sjuk med blodfeber och orsakade att hon skulle förlora det ögat. Från utvecklingen av
Adelina till plottvridningarna är The Young Elites full av överraskningar.
X-Men-tingen är lätt: några av dessa malfettor har makter: kraft över eld, vind, djur, Adelinas
illusionskraft. TBH Jag är för tillfället ute och det här är det bästa alternativet att hålla jämna
steg med dig. Bland sina samtidiga och andra verk i fantasygenren utmärker sig de unga
eliterna på grund av sin anti-hjälte huvudperson, Adelina Amouteru. Det finns inget behov av
att ta honom tillbaka från de döda, eftersom han aldrig har dött i första hand och skjuter ut den
dödliga världens stora blödning mer än ett halvt decennium. Det tog tid och hon gjorde
fruktansvärt, fasansfullt, jag kan inte tro att det bara hänt misslyckanden. Det är en del av min
process att förstå vem de är. Jag brukar inte hitta saker som magi, häxor och änglar intressanta.
Jag älskade alldeles den unga eliten triyologyyy. Jag undrade över slutet. Jag gillade konceptet
barn med krafter men jag kände inte riktigt att krafterna i samband med berättelsen och jag
kände också att krafterna inte var tydligt definierade. Ända sedan jag först upptäckte henne
slumpmässigt i min gymnasiums bibliotek som en obekväm sophomore-student har hon bland
många författare inspirerat mig att skriva fiktion.
Men hon har ett oförlåtande mörker som drar in i sina tankar och hotar att förstöra allt hon har
fått. Kaliforniens väder snakade mig snyggt, så jag är för närvarande i Pasadena med min
pojkvän, två Pembroke Welsh Corgis och en chihuahua-mix. Några av dem får några
betydande bitar av texten, men jag var fortfarande förvånad över hur riktigt de kände och hur
snart. Fram till dess ska jag skriva rasande och hyperventilera i en papperspåse. P.S. Efter att
Faketagonisten hade tagits bort från sin ledande roll, lyckades han hänga sig och bli en
överraskande rolig sekundär karaktär. Jag är en YA-bokälskare och har överraskande nog inte
läst någon av Marie Lus böcker före, inklusive hennes berömda Legend-serie.
Jag älskade också den nya världen som Marie Lu har skapat, det är något helt nytt och
uppfriskande. Och ofta har jag dyppat in i Design as Art av Bruno Munari. Se mer från
ladykestrel.tumblr.com Bokbok Bokbok Seriebok Bokbok Bokhandel Bokbok Böcker för att
läsa The Rose Society Book Fandoms Book Quotes Vidare The Young Elites Trilogy Se Mer
från Penguin Teen Se Fler Film Musikböcker Bok Quotes White Wolf Random Quotes Skriva
frågar Hetalia Movie Tv Favorit Quotes Novels Forward Bretagne Book Rambles: Midnight
Star av Marie Lu Blog Tour: Favorit Quotes. I berättelsen är Adelina gjord för att se ut som en
skurk. Men ändå lämnar den åt sidan tror jag att den hade rätt romantik, det var inte
huvudtema men det var som en krydda och scenerna mellan dem beskrivs perfekt, jag är
besatt av hur Marie Lu lyckades den romantiska scener, så delikat, men så sexig samtidigt, en
10.
Jag förväntade mig mörkt. Jag förväntade mig komplexa. Det är absolut inte vad jag fick. De
har bra familjer som behandlade dem rätt, och det känns som att de verkligen gjorde dem som
de är som människor när de växte upp. Hon måste lära sig fort, hålla hemligheter och lita på
ingen. Sjukdomen orsakade hennes svarta hår att vända silver och hennes vänstra öga för att
bli ett ärr. Jag ville att de skulle ha mer tid - jag ville ha dem att ha ett liv. Vi kan inte längre
förutse vad som finns runt hörnet, och vi vänder sidorna snabbare. Det blir emellertid klart att
uppträdanden kan lura och Adelina tvingas välja mellan hennes nya vänner och hennes unga
syster som har blivit fängslade av inkvisitörerna. Mycket tidiga stadier. Casting wishlist för
Adelina, Teren, Violetta och Raffaele.
Vad händer om Marie Lu bestämmer sig för att dra en Tahereh Mafi på oss och Teren blir den

nya Warner. I Mockingjay dödas huvudpersonens yngre syster. Föräldrar kan anpassa sina
inställningar för att få rekommendationer och föräldra tips baserat på deras barns åldrar. Detta
är en världs värd att återvända. "- New York Times Book Review Adelina Amouteru är en
överlevande av blodfebern. Fortiden ligger inte så långt bakom henne som hon är tvungen att
möta gamla sår och riskera sig för att rädda någonsin eliten, inklusive världen som helhet. Men
med denna serie vågar hon för första gången till sekundär världsfantasi.
Och jag älskade att titta på hennes förhållande med sin syster. Hon försöker springa, bara för
att fångas av sin rasande far. Det berättar historien om Adelina Amouteru, som överlever
blodfebern, som förändrar sitt utseende och ger henne konstiga, mörka krafter och omvandlar
henne till en ung elit. Jag tror inte att det kunde ha slutat med en bättre anteckning, om än
mörk och dyster som det kan vara. Det är ett kapitalbrott som skadar en markerad person, och
omärkt är den underordnade klassen nu. Inställningen är så vacker och världen är så episk.
Några av dessa barn kom fram utan några tecken på infektionen; andra, som Adelina, var
märkta och märkligt ärrade, deras hår förändrades i färg. Otroligt hela boken visade sig vara
helt anticlimaktisk: I. WAS. UTTRÅKAD. ? Jag gillar inte Mari Lus skrivande: Jag skulle inte
kunna peka på vad som var fel, exakt men jag fortsatte att känna att något inte var riktigt rätt
med det. Adelina vill bara överleva och hon gör någonting för att få det att hända även om det
innebär att förråda sitt eget slag. Men dessa tecken leder också till mitt enda verkliga klagomål
med The Young Elites.
De unga eliterna är en kraftsaga och en historia som verkligen centrerar på huvudpersonen
och fokuserar på hennes oro och tillväxt. Hennes ilska blir hårdlös, hon planerar att starta ett
eget eget samhälle. Det är där plottet verkligen sparkar in, eftersom det finns plottvridningar
och svik som kommer att reta läsaren hela vägen till den fantastiska epilogen. Enzo syster
Giulietta, usurped Kennettras tron från honom, som hon var ren av blod och han överlevde
blodfeber som en malfetto. Det var själskrossande men också elegant i sin förstörelse. Saken
som hade mig så skaka var även jag var övertygad, även jag, som fick se från flera synpunkter
trodde att vissa saker som visade sig vara falska var verkliga. Jag tror att han också har något
mörkt i honom så att han är så förälskad med Adelina, vilket är uppenbart även om han inte
säger det. Han studerade karaktärsanimering i konstskolan, så han har en ganska stark känsla
av historia, och jag kan alltid lita på honom att ge sin åsikt direkt till mig. Så vad gjorde jag när
jag hörde vår MC var en anti-hjälte, skriven av Marie Lu.
För mig, särskilt i en fantasi, är detta en nödvändighet. Magiano är förmodligen min
favoritkaraktär i trilogin nu. Till exempel finns det en del i boken där Adelina tycker "De
bråkar bara med mig." Jo, men resten av dialogen är inte så modern. Jag längtar efter dem, för
att gråta högt, för att bra (haha) antiheroes är sällsynta och komplicerade att skapa: hur man
gör läsarna rot för en karaktär vars handlingar avskyar och stör dem. Båda vill delta och skapa
taggen, Kevin och Miel hoppade in på åtgärden. Stora mellanslag mellan meningar, avskärning
i mitten av ett ord, stora block av slumpmässig text i mitten av en paragraf. Det fanns andra
karaktärer som jag verkligen tyckte om att läsa om, men det var ju självklart Adelina som
fångade min uppmärksamhet. Jag tyckte inte om de unga eliterna, men det lämnade mig som
ville ha mer.
Någon tog en Bissel och dammade bara själen direkt ut mellan dessa otroligt dyra sidor.
Begreppet historia var trevligt, men jag kände mig som att skrivstilen av författaren var
överallt. Hmm. Inte förrän några månader sedan tog jag slutligen reda på mitt problem. I
slutändan så långt som YA-historier går, är det här ett roligt tag på den "mörka herren i att

göra" storyline. Att kunna se in i huvudet gjorde dem mörkare och ännu mer intensiva. Den
frånvarande kärleks triangeln har fortfarande mig lite skeptisk liksom den bristande
världsbyggnaden. Dessa här är hennes faktiska ritningar för karaktärerna.

