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Annan Information
Mycket lättare att samla stöd mot och besegra än en grupp som låter som en samling av barn
från adeln. Berättelsen börjar dock med Adelina i fängelse i avvaktan på utförandet för att vara
en Malfetto och andra saker. Jag kan inte vänta med att veta mer om dem och jag hoppas att de
fortfarande kommer att spela en stor roll i nästa bok. Hon har djupa ärr, både fysiska och
känslomässiga, vilket är sällsynt i en modern kvinnlig huvudperson. Kan Adelina lägga sitt
förflutna bakom henne och få förtroende. Det fanns också en trevlig epilog som verkligen

visade mig intresset.
Inbäddat i all action är en blomstrande romantik mellan den flyktiga Enzo och den mörka
Adelina. Tre unga i den här underliga världen står på en kollisionskurs. Jag skulle vilja se mer
av träningen, och därmed mer av Adelinas kampar. Det var dåligt, det var grymt, det var
våldsamt och det var grunden för en ny hittrilogi. Sluta gnälla och visa mig att det finns mer
för dig än din inre förvirring. Moralen i denna värld var gränsen skrämmande när jag tänkte
på dem. Det här är hennes makt. Hon gör johannesbrott attackera folket på torget. Hem till den
mest robusta speciella marknadsspårningen, i utvecklingsdäck, årliga bästa listor, recensioner,
rapporter, åsikter och dagliga nyheter som det händer. Raffale och Violetta återvänder för att
styra kungariket som Adelina lämnade, och Maeve och Lucent är senare gift. Hennes märkning
är hennes silverhår och hennes saknade vänstra öga. Hon har växt upp så mycket som en
författare och du kan se hur hennes skrivande är så mycket bättre, rikare, dynamiskt och bara
fantastiskt.
Det var som när Katniss bara dödade de dåliga killarna i arenan. Jag tyckte verkligen att hon
var snäll mot en hjälte istället för de vanliga rena, vänliga kvinnliga mcsna och att hon saknade
ett öga. Det är bara synd att den enda som verkar kunna hålla Adelina från mörkret är hennes
syster. Folket tror att det finns tolv gud och änglar. Daggersna som är starkt antydda att ha
dödat många malfettos som de räddade om de inte hade några krafter som var användbara för
deras sak. Jag har inga problem att älska karaktärer som är komplett liten skit och som
omfamnar det onda som ett levande. Men några av feberens överlevande ryktas att ha mer än
bara ärr - de tros ha mystiska och kraftfulla gåvor, och även om deras identiteter förblir
hemliga, har de kommit att kallas de unga eliterna. Efter sin inledande ceremoni deltar hon i en
soiree med samhällets andra daggers och lånare.
Mörket i henne har börjat spiral ur kontroll, hotar att förstöra allt hon har fått. Jag tycker att
det faktum att det finns ett mycket offentligt tryck på mångfalden är överlag en underbar sak.
Jag vet inte vad Marie Lu har planerat men jag är säker på att som helvete kommer att läsa den.
När jag ställde Adelina fram till att vara skurken i serien frågade jag Marie om hur hon
närmade sig att skriva scenerna från Adelinas perspektiv. Tomten griper, pacingen är långsam
men balanserad, och karaktären av tecken är varierande och spännande på många sätt. Fånga
upp på de delar som glömde dig så att du är redo för nästa.). Och flickan undrade fortfarande
varför de andra eliterna inte skulle lita på henne.
Men Teren är den dödligaste och skarpaste karaktären i boken. Jag kan inte vänta och se hur
hon växer i nästa bok. Det dödar mig att Adelina inte kan tillåta sig att acceptera Magiano
kärlek eftersom hon har blivit sårad och övergiven av de hon bryr sig om tidigare. Båda är
fyllda med anti-hjältar på jakt efter inlösen och hämnd. Adelina är en elit vars kraft baseras
enbart på rädsla och hat, och hennes makt blir starkare med varje passande ögonblick som
hon ger in i det mörka viskningar i huvudet. Vi ger dig de senaste nyheterna och videoklippen
direkt från underhållningsindustrin. Ärligt talat går all min kärlek till den här boken i en
Adelina-riktning. Det är bara att även innan du läste boken fick videon mig att tänka på boken,
så jag bestämde mig för att hålla den här. Ännu mer i en exklusiv bordell som sörjde för folket
som hon skulle gömma sig från. Jag vill inte prata mycket om tomten, jag oroar mig alltid för
att förstöra människor, men jag vill bara nämna lite och det handlar om epilogen, så om du
inte vill veta det, trots att jag inte tror det är verkligen förstörelse, gärna hoppa över den här
delen. Efter Enzo får ett allvarligt slag från Teren ger han en signal till hans Daggers.

De sekundära tecknen i romanen är också mycket välskrivna. Jag är också en stor fan av Lu's
Legend-trilogi och jag såg på Twitter att allt hopp inte går förlorat när man ser att slår teatrarna
heller. Jag sympatiserade med sin karaktär, och jag rotade för henne att stiga ovanför och inse
kraften hon har. Hon kan trolla upp samma svarta figurer som hon gjorde natten hennes far
dog, vilket stoppar Spider i hans spår. Låg järn- och 25-hydroxyvitamin D-serumnivåer
observerades, vilket visar en suboptimal näringsstatus hos några unga kvinnliga
fotbollsspelare. Där möter hon Enzo, malfettkronprinsen, som förklaras vara en överlevande
av blodfebern.
Frågan är att huvudpersonen kommer ut som en gråt liten tjej som ständigt klagar över de
problem som hon har gått igenom. Adelina är en riktig anti-hjälte och ibland är det nästan en
skurk. Adelina känns mer som en skurk än en hjälte. (Hon är inte heller en antihero.) Hon är
sympatisk, om det är lite osannolikt, hård, men inte dumt. Ingenting är som förväntat. - VOYA
Lu rapporterar smidigt en oförglömlig och berusande historisk fantasiberättelse med en stark
kvinnlig huvudperson som griper med en fråga som alla unga vuxna upplever - accepterar sig
själv. Sanningen är, efter att ha kommit till en flygande start, lossnade spänningen mer och
mer.
Det här bröt mitt hjärta, det var väldigt överraskande, för även om möjligheten existerade såg
jag inte den kommer, jag är fortfarande lite nekad, men efter att ha läst den proleten hoppades
mina förhoppningar på nytt, hoppas jag fortsätta denna trilogi nästa månad. Jag kommer att
komma i sådan kraft att ingen kommer att våga skada mig igen. En hel del berättande energi
går mot att skapa bokens detaljerade landskap - en fullt realiserad geografi, med egna länder
och folk. De är en grupp malfettor med magiska krafter, och de vill ha Adelina eftersom hon
är en av dem. Enzo säger att han kommer att ta hand om sin träning personligen. Även om de
befogenheter som varje ung elit håller inte är, enligt nya, fantasi, har Marie Lu lyckats få dem
att känna sig friska med hur hon introducerar dig till hennes fantasiverden och lägger till
hennes pseudo-renässans känsla (och expansiv världskarta) som ett skikt ovanpå tecknenas
djupa ambition och ansvar. Jag kan inte vänta på nästa bok i serien att komma ut. Hur som
helst, jag trodde att hennes krafter var riktigt coola, men att hennes personlighet inte var riktigt
cool. Bok citat, Bookish bilder, Min bokhylla, Personlig.
Efter en veckas vila, Adelina tas för att möta Raffaele, som är en sambo i en bordell som
frontar för de unga eliterna. Det finns ingen kärleks-triangel som kände sig uppfriskande och
jag var mer än tacksam för att saker är så här. Alla mina recensioner som ses på den här
bloggen och på webbplatser är baserade på min ärliga åsikt om böckerna. Både registrering
och inloggnings support med hjälp av google och facebook konton. Jag har ärligt så svårt att ta
reda på vem som ska göra vad, och vad jag vill att folk ska göra. Adelina måste antingen
behärska sin egen skicklighet och gå med i dem, eller. Jag menar, han kommer inte att bli
densamma som vad som hände med Maeves bror men helvete, det blir intressant att se. Ändå
ser Enzo någonting i sitt värde att investera i och hennes träning fortsätter. Under hela
romanen kände jag Adelinas bitterhet och raseri. Homology BLAST (Basic Local Alignment
Search Tool) BLAST (fristående) BLAST Link (BLink) Konserverad domän databas (CDD)
Konserverad domänsökningstjänst (CD-sökning) Genome ProtMap HomoloGene Protein
Clusters Alla homologiska resurser.
Adelina måste acceptera sina fel och lära sig att använda dem till hennes fördel. Hon blev
plågad med blodfeber i en tidig ålder, som kostade henne ett öga och ett ärr som sprang över
hennes ansikte, liksom ett ljust silverhår som sätter den sista handen på hennes malfettstatus.

Lu vet definitivt hur man bygger en fantastisk historia, värld, karaktärer etc. Om någon är
intresserad av min onda recension, vänligen klicka här. Nu när jag står i solen för första
gången vågar jag tänka annorlunda. Vilken skam. Skrivandet var bra och trevligt att läsa. De
unga eliterna lever definitivt upp till förväntningarna. Vad en omsorgsfull pappa, alla trodde.
Violetta undvikde självklart inte all min fars grymhet. Han köpte avsiktligt sina klänningar som
var täta och smärtsamma. Jag menar att Adelinas yngre syster Violetta är så lycklig att bli
uppvuxen av en våldsam far som skulle "älska" henne och hon fick också titta på Adelina lidit
genom åren och nästan brände på staven.

