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Annan Information
Då känner jag igen charmerna: tre bitar rubinröd havsglas, två fyrklöver i plast och en
handfull sanddollar fåglar, alla spända tillsammans med svart rattigt läder. Wow. Jag hade inte
insett att jag skulle snuck så mycket tur i sin väska, i hennes smockfickor. Dessa känslor spelar
en stor roll i diagrammet, eftersom karaktärernas komplexa känslor bidrar till plottets
komplicerade egenskaper. Min mage rullar. Djävulens droppe, det näst högsta hoppet på

kullen, som de syftar till att kasta mig över, har namnet av en anledning. Medan berättelsen är
inställd i moderna Kalifornien finns det delar av magisk realism som dapplades i hela Judas
halvdel, och Noahs tvångsmässiga kreativitet är så överväldigande att skrivandet i sin
berättelse går längs linjen mellan poesi och prosa. Om du skulle fråga mig vad min favoritbok
är, skulle det vara den här.
Jag är beredd att förbise det mot bakgrund av allt annat. Noah är äntligen accepterad till
konstskolan och återkommer tillsammans med Brian som nu är öppet gay. Det händer.
Beviljas, det verkar alltid hända att du ifrågasätter din teknik och fokus, men det är sättet du
har isolerat dig själv och din tydliga brist på investeringar som djupt berör oss. Zephyr går
tillfälligt fortfarande och hoppar sedan av mig. "Vad i-?". Bara revolutionärer. Mamma säger
till pappa: "Det tar dem året att förbereda sig. Noah är drömmande och konstnärlig, medan
hans syster Jude är orädd och populär. Detta spelar snyggt ut i Zephyr, en tertiär karaktär som
är en betydande siffra i både Noah och Judas liv.
Ett av deras favoritspel är att dela upp världen mellan dem, välja och byta sol eller träd eller
hav. Noah och Jude bor på Kalifornien kusten i staden Lost Cove med sina föräldrar,
Benjamin, en konservativ vetenskapsprofessor och Dianna, en liberal konstprofessor. Jandy
Nelson är en vacker författare, och hon gör det så lätt att se. En studie i detalj. Jag går kallt. De
skrattar båda nu. Han rippar sidan ut ur sketchpad. "Hörde att han var gay." Han var - min
mamma skrev en hel bok om det - inte vad Fry vet.
Böcker som kommer att vispa dig till avlägsna platser och tider, som kommer att expandera
ditt sinne och utmana dig - vilka böcker du bara inte kan vänta med att berätta för dina vänner
om. Själva tanken på en katt och en hund som sitter fast som en slags siamese tvillingar, är
väldigt konstig, men en hel del komedi kommer från denna konstighet. Anmäl dig själv: läs
böcker så snart du köper dem. Vi brukade spela detta med henne när vi var små. "Ta mig
bort!" Hon skulle säga, eller ibland, "Ta mig i helvete här borta, barn!" När Jude öppnar
ögonen är all magi borta från hennes ansikte. Hon suckar. "Vad?" Frågar jag. "Jag går inte till
den skolan. Mormor berättade för oss att inte lyssna på hennes kronärtskocka av en son och ta
de saltkornen och kasta dem rätt över våra vänstra axlar för att blind djävulen. Det är förbjudet
att kopiera allt för publicering på annat håll utan skriftligt tillstånd från
upphovsrättsinnehavaren. Felicity Stiles röst - som betyder slutet är nära! - drar mig ut ur det
här hjärnklämmande conundrumet där jag lutar mot att äta glaset. "Kan jag sluta, Sandy?"
Frågar hon som hon alltid gör. Noah och Jude har blivit hos mig, och jag tror ofta att det är
Noah. Jag inser inte ens att denna berättelse betraktades som YA tills jag slutade. Allt jag ville
ha var att hon skulle se mig, att verkligen se mig. Den 13: e isolerade Noah ständigt och blir
kär i den karismatiska pojken bredvid, medan daredevil Jude klippdykar och bär rödrött
läppstift och pratar för dem båda.
Jag kände mig som om jag var dem för sina kapitel och jag bara. Jag kunde bygga upp
spänningen att uppleva sin värld. Det är definitivt en unik och jag är glad att det rör sig om
syskonförhållandet. Hur mormor samlade idéer från överallt, alla lämnade även bibeln öppen
vid disken bredvid kassan i hennes klädbutik så att alla hennes kunder kunde skriva i deras
batshit hogwash också. "På den sista sidan berättar mamma Jude, "Det står i händelse av
hennes otillbörliga död, blir det din." "Mine?" Hon kastar mig hennes smekerska. "Bara min?"
Hon är alla presentförpackade nu. Vad som helst. Liksom jag vill ha lite bibel. Hon skär håret
(måste vara en symbol) och börjar klä sig i klumpiga sweatshirts istället för formpassande
klänningar. Det motsätter sig den gemensamma tanken att mentorer måste driva eleverna

genom våldsamma, ensidiga konstnärliga straff sessioner för att stärka sin talang. Berättade i
alternerande synvinklar med Noah som berättar historien som leder fram till olyckan och Jude
berättar historien efteråt delar syskon sina halvor av historien utan att inse vilka effekter deras
beslut har på varandra och de hemligheter som deras mamma har behållit tills hon död. Tre år
senare har allt ändrats. Jag menar, vi pratar allvarligt Humpty Dumpty varje gång. "Jag
föreställer mig själv i en äng. En dag går Dianna in på Noah och Brian naken tillsammans. Så
medan jag fortfarande håller med om att det finns ett problem med slutändans renhet, kommer
jag att argumentera för att slutet är komplext, rörligt och definitivt fastar landningen. Han
skriker en av Jude och mig ner i mitten, skär mig direkt ut ur den.
Denna länkade dualitet betonar den smärtsamma klyftan mellan två personer som aldrig kan
delas upp från varandra. Romanen reflekterar på resan till att bli den personen. Självklart finns
det gränser för ändringar som sträcker trovärdighet, de som inte bara lägger till en båge utan
också en körsbär på toppen. Jag har en yngre bror själv, därför känner jag mig extra
skyddande för honom. Vissa typer av tragedier (bilolyckor, döda föräldrar och självmord i
synnerhet) följer LGBTQ-tecken runt, återkommande i berättelsen efter historien, nästan som
om det förekommer något undermedvetet författare att dessa tecken inte kan separeras från
denna typ av tragedi.
Genom det hela besöker en död mormors spök konstant Jude med råd. Åsikterna på denna
sida tillhör författarna och återspeglar inte synpunkterna på Alamo Drafthouse Cinemas. Så
här förändrar barnen och ändrar sedan världen. Av att du kan boka boksåtgärder om du älskar
att läsa överallt. Hans tysta, arbetslösa far är en stark tro på att man undviker någon form av
konflikt. Jude, länge känner sig osynlig jämfört med Noah, skickar bara hennes ansökan till
CSA när hennes pappa begär att hon skickar både hennes och hennes brors.
Vem är lite lättad, vi har inte någon av mormors lycka-infunderade grytor? "Jag är mamma.
Jag brukar inte vara med i nutida YA-romaner, men den här sugde mig in. Men allt jag kan
säga är detta: Det reignited min kärlek att läsa. Jag älskade den här boken så svårt för så många
sidor, och jag trodde att rösterna var båda fantastiska, men hur allt kommer samman var en
stor besvikelse. Noah suger upp berömet, men lite kallt, glatt att finslipa sin målningskunskap
och fokusera på killen tvärs över gatan, som kan vara mer än en vän. Hon var tutorerad från
en ung ålder i konsten av fyrabladsklöverjakt; hon bankar på trä, kastar salt och bär charmar i
fickorna.
Jag blev awed av möjligheterna när jag var liten och fortfarande är idag. Jude möter först
Oscar på en kyrka som letar efter någon. I Noas kapitlar är tvillingarna nära och livet är
ganska bra. Hingsten mellan de två berättelserna är deras moderns katastrofala död, liksom en
tvillings acceptans i en prestigefylld konstskola. Hon brukade säga det som om hon öppnade
en dörr för att han skulle gå igenom, inte stänga en i hans ansikte. "Jag gifte mig med
mysteriet, professor" svarar han som alltid men det brukade låta som ett kompliment.
Zephyr går tillfälligt fortfarande och hoppar sedan av mig. "Vad -?" Fry rullar upp på knäna.
"Vad hände?" Viskar han ut i Zephyrs riktning. Jag har rullat bort, landat i sittande läge, mina
knän till mitt bröst. Det är hängivenhet. Jag lyssnar på One Directions nya sång när jag skriver
den här kolumnen, varför jag aldrig blir lika halv så imponerande som Jandy Nelson. Tahereh
Mafi, New York Times bästsäljande författare till Shatter Me-serien. Precis som hon uttrycker
saker är så intressant och unikt och ändå gör det på något sätt perfekt mening. Hon tittar upp i
taket och säger: "Jag har alltid älskat din matlagning, mormor." Mamma når över och klämmer

i handen och säger sedan till taket: "Jag, Cassandra." Ja, jag är ett enda barn, för att utbilda mig
själv på bror och syster dynamiska bestämde jag mig för att vända mig till en betrodd källa:
band. Okej om jag var landets president, skulle jag helt och hållet få alla att läsa den här
boken. Det ensamma är en sällsynt kombination i litteratur, YA eller på annat sätt. När han
fick reda på att jag kom in och det gjorde han inte, förstörde han allt han någonsin hade gjort.

