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Varma kroppar Isaac Marion boken PDF Världen har fyllts av zombier och ingen vet varför. R är en av dem.
Zombier har inga egna känslor eller minnen - men om de äter av en människas hjärna återupplever de scener
ur den personens liv.Det är så det går till när R blir förälskad. Han dödar en ung man och övertar hans kärlek
till flickvännen. Nu har R ett mål i tillvaron. Han vill hålla kvinnan gömd från de andra zombierna och se till

att hon överlever.Den unge mannens känslor blir som en drog för R; bit för bit äter han av pojkvännens
hjärna. Scen för scen upplever R hans liv, och det förändrar honom för alltid.Debutanten Isaac Marion lyckas
göra något totalt nyskapande med zombiegenren: En varm kärleksroman.Varma kroppar liknar inte något
annat du läst, och de hyllande läsarrecensionerna på Goodreads.com talar sitt tydliga språk - över ett tusen
ratings, med ett snitt på 4,06 av 5 möjliga. Boken kommer att filmas av samma produktionsbolag som gjorde

Twilight-filmerna. Regissör är Jonathan Levine, och i rollerna kommer vi att få se bland annat John
Malkovich, Teresa Palmer och Nicholas Hoult.

 

Världen har fyllts av zombier och ingen vet varför. R är en av dem.
Zombier har inga egna känslor eller minnen - men om de äter av en
människas hjärna återupplever de scener ur den personens liv.Det är
så det går till när R blir förälskad. Han dödar en ung man och övertar
hans kärlek till flickvännen. Nu har R ett mål i tillvaron. Han vill
hålla kvinnan gömd från de andra zombierna och se till att hon

överlever.Den unge mannens känslor blir som en drog för R; bit för
bit äter han av pojkvännens hjärna. Scen för scen upplever R hans
liv, och det förändrar honom för alltid.Debutanten Isaac Marion
lyckas göra något totalt nyskapande med zombiegenren: En varm
kärleksroman.Varma kroppar liknar inte något annat du läst, och de
hyllande läsarrecensionerna på Goodreads.com talar sitt tydliga språk
- över ett tusen ratings, med ett snitt på 4,06 av 5 möjliga. Boken

kommer att filmas av samma produktionsbolag som gjorde Twilight-
filmerna. Regissör är Jonathan Levine, och i rollerna kommer vi att
få se bland annat John Malkovich, Teresa Palmer och Nicholas

Hoult.
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