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En USA Today Bestseller.
»Bladvändar-action!« SCHOOL LIBRARY JOURNAL
Ingenting är sig likt för Spadertvå. När hon levde under jord betraktades hon som vuxen. Numera, i staden
Räddning på Ovansidan, uppfattas hon som en ung problemtjej, och hon måste gå i skolan.
Men Spadertvå passar inte in bland de andra tjejerna: Det enda hon kan är att slåss.
Dessutom har hennes stridspartner Tålig tagit avstånd från henne. Hennes känslor för honom har inte
förändrats, men han verkar inte ens vilja komma i närheten av henne längre. Förvirrad och ensam letar hon
efter ett sätt att komma bort från staden.
Hon anmäler sig som frivillig till de sommarpatruller som skyddar odlarna medan de arbetar på fälten utanför
stadsmuren. Det brukar vara ett rent rutinuppdrag, men situationen har förändrats på Ovansidan. Missfostren
håller på att bli smartare. De spanar. Väntar. Planerar. De tycks ha bestämt sig för att krossa Räddning. Det
krävs en orädd jägarinna som Spadertvå för att stoppa dem.
Utpost är den andra boken iRazorland-trilogin.

ANN AGUIRRE är en amerikansk ungdomsboksförfattare varsRazorland-trilogi har blivit en internationell
storsäljare. Ann Aguirre är bosatt i Mexiko.
OmEnklav, första delen iRazorland-trilogin:
»En välutvecklad dystopi med tuffa men samtidigt älskvärda karaktärer och ett rafflande driv. Jag är väldigt
nyfiken på vad som ska hända.« BOKPANDAN
»Uppslukande. Jag kommer att kasta mig över nästa del i serien!« KATTUGGLAN
»Lysande trilogistart. Har en originalitet och en intelligens som placerar den i det absoluta toppskiktet av sin
genre.« KIRKUS
Stortemplet for Norge og Island. Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling. Stortemplet for Norge
og Island. Et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling. Tromsøværingen Ronny Fyhn Hansens første
møte med golfsporten ble av det frustrerende slaget. Les hans hysteriske skråblikk på golfsporten. En
frikirkelig menighet lokalisert i Halden, Østfold. Vi ble stiftet i 1911 og tilhører pinsebevegelsen. Vi har
utpost på Prestebakke. Vi tilbyr også undervisning. Lars Edvard Hoff tar med seg hunden Elvis på noen
helgaturer i regionen. I denne utgaven går turen til Namsskogan. Hotellet har 46 rom, enkeltrom, dobbeltrom
og familierom med plass til store familier.
Her får du et deilig måtlid og en god natts søvn etter en aktiv dag. Norge er et av verdens vakreste land. Her
finnes tusenvis av spennende naturperler. I 2006 ga vi ut boka ”100 norske naturperler” som omtalte de
flotteste og. Lisa’s LISA'S: Vietnamesisk vegetarmat med futt! Vis mer. Lisa’s serverer vietnamesisk
vegetarmat, og er en utpost av en restaurant på Furuset. I opptak fra Lunheim samfunnshus i Helgådal i 2014
byr Hans Rotmo byr på anekdoter og musikk fra tida med Vømmøl Spellmannslag. I samtale med Odd Helge
Roksvåg. Steindal Gård ligger i Randaberg kommune, cirka 15 min biltur fra Stavanger. På Steindal Gård kan
du “eie” din egen ponni eller feire bursdag i westernbyen.

