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Vald till »Årets favoritbok alla kategorier« och »Årets ungdomsbok inom Fantasy & Science fiction« 2011 av
Goodreads!
Utnämnd till »Årets favoritbok« 2011 av The Young Adult Library Services Association, en underavdelning
till The American Library Association.
»Divergent är fullkomligt beroendeframkallande.« USA TODAY
»Ni som inte läst den än, vad väntar ni på? Betyg: 10 av 10.« BOKTYCKE
I Beatrice Pryors dystopiska hemstad Chicago är samhället uppdelat i fem falanger:De ärliga,De
osjälviska,De tappra,De fridfulla ochDe lärda.
En särskild dag varje år måste alla sextonåringar välja vilken falang de vill tillhöra för resten av livet.

För Beatrice står valet mellan att stanna kvar med sin familj hos De osjälviska eller att vara den hon innerst
inne är.
Hon gör ett val som överraskar alla, inklusive henne själv. Under den hårda initieringsfas som följer, döper
Beatrice om sig till Tris och tvingas utkämpa strider mot sina medkandidater för att upptas av De tappra. Bara
de tio bästa släpps in, de övriga tvingas leva utanför samhället som falanglösa.
Under extrema fysiska och psykiska prövningar måste Tris avgöra vilka som är hennes verkliga vänner och
vad hon egentligen känner för sin mystiske instruktör, Four.
Tris bär också på en farlig hemlighet. När samhället hotas av våldsamma konflikter inser hon att den skulle
kunna rädda de människor hon älskar. Om den inte förgör henne först.
VERONICA ROTH föddes 1988 i en förort till Chicago. Medan hon studerade på universitetet började hon
skriva på sin dystopiska science fiction-trilogiDivergent,Insurgent ochAllegiant succéböckerna som hittills har
sålt i över 32 miljoner exemplar världen över! Våren 2014 hade filmversionen avDivergent, med bland annat
Shailene Woodley och Kate Winslet i rollerna, premiär. UppföljarenInsurgent gick upp på svenska biografer
20 mars 2015.
»En berättelse om svek, romantik, krig och om att välja. Om du gilladeHungerspelen kommer du att
älskaDivergent. Den har precis rätt mängd spänning för att man hela tiden ska vilja ha mer.« THE
GUARDIAN
»Divergent är en otroligt spännande bok, men samtidigt har Veronica Roth lyckats få med både kärlek,
vänskap och en del existentiella frågor. Jag är fullständigt fast från första sidan.« BOK-TOKIG
»Divergent är effektivt berättad, i episoder som raskt avlöser varandra. Atmosfären är mer än lite otäck, och
det är upplagt för en lika laddad fortsättning.« BJÖRN KOHLSTRÖM, BERNUR
»En riktig bladvändare. När jag satte mig ned för att läsa Divergent kunde jag inte lägga den från mig förrän
sista sidan var läst någon gång framåt småtimmarna.« SKÅNSKA DAGBLADET
»Rekommenderas starkt, en helt fantastisk bok!« DRIZZLE AND HURRICANE
»Totalt sträckläsningsframkallande.« BOKSTÄVLARNA
DIVERGENT er en spennende thriller i en fremtid der mennesker deles inn i grupper basert på deres
forskjellige personligheter. En spesiell dag hvert år må alle 16.
Å sykle mer enn 13 ganger Trondheim-Oslo, eller det dobbelte av Tour de France, setter sine spor. Særlig når
man starter totalt blottet for sykkeltrening. Jeg trodde jeg hadde nådd et metningspunkt i antall filmer basert på
young adult-bøker. Men Divergent, basert på Veronica Roths roman, beviser at jeg tåler litt mer. "Divergent"
av Veronica Roth - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell.
Divergent, som divergerer, avviker; (om linjer, utvikling osv.) som løper fra hverandre, går i forskjellig
retning. «Divergent» er basert på første bok i en trilogi av Veronica Roth, så her er det bare å bli kjent med
universet først som sist. ole (2014-07-26)-5 poeng en ganske kjedelig gjennomsnitig film,ikke mye WOW
imponerende innslag, varer to timer, den første timen er det trening og atter trening.
Ett eneste valg avgjør hvem som blir vennene dine, definerer troen din og bestemmer lojaliteten din. For
alltid.
Hva hadde du valgt? I et framtidig Chicago er. Divergent - Bøker på CDON.COM. Lave priser og rask
levering. Veronica Roth skriver godt, og hun unngår behendig bruken av klisjeer. Her avsløres ikke noe for
tidlig, og det finnes ikke noe amerikansk ved boken.

