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Paper Towns John Green Hent PDF Paper Towns er historien om Margo og Q. Men også historien om et

mysterie. Mysteriet om de mennesker, vi idealiserer så højt, at vi i vores jagt på at finde dem opdager, at vi
leder efter de forkerte... John Green udforsker med Paper Towns, hvordan vi føler med, forelsker os i og

idealiserer mennesker, som i virkeligheden er irriterende eller træffer forfærdelige beslutninger.
Kærlighedshistorien om Margo & Q giver læseren mere end bare en romantisk og sjov fortælling, men også
noget at tænke over - hvilket efterhånden er John Greens specialitet. Barndomsvennerne Q og Margo går på
samme high school, men er vokset fra hinanden. Q følger fascineret fra sidelinjen den gådefulde, smukke
Margo, som flirter rundt med de populære elever på skolen. Men hun bliver først et mysterium, da hun en
tilfældig aften kravler ind gennem Qs vindue og tilbage i hans liv - med planer om en hævnkampagne mod
alle der nogensinde har såret hende. Efter deres eskapade-nat forsvinder Margo, og Q dropper sin eksamen og
sætter sig for at finde hende, død eller levende, ved at følge de spor, hun har efterladt ham. Paper Towns er
bogen bag filmen af samme navn og dermed biograf-opfølgeren til En flænge i himlen. Pressen skrev: »Der
bliver ikke leflet for den unge læser, det er filosofi i fiktionsform, men det tunge serveres med let humor,

stigende spænding og rappe dialoger. Efter endt læsning sidder man – også som ældre ung – tilbage med en
stille erkendelse af, at man er blevet en lille smule klogere på sig selv og sine anlæg for at klippe luftkasteller

af pis og papir.« ***** - Merete Reinholdt, Berlingske »Velskrevet, vedkommende og indsigtsfuld
ungdomsbog, der med humor og kant får alle til at tænke over hvem deres venner og kærester i virkeligheden
er bag facaden.« - Christine Christensen, Lektør »Alt i alt var det en rigtig god læseoplevelse, og det er uden

tvivl ikke sidste gang, jeg har læst bogen. Desuden gjorde den mig bare endnu mere hooked på Greens
forfatterskab, og jeg kan slet ikke vente med at læse mere af ham.« **** - boghjørnet.dk »En forunderlig bog
med en forunderlig hovedperson, som næsten ikke er til stede […] en kinesisk æske, et mylder af tanker og
indtryk, et storslået forsøg på at finde den røde tråd.« **** - Steffen Larsen, Politiken »En rigtig flot og

tankevækkende roman, hvor meget er på spil.« - Kent Poulsen, Børn & Bøger »Greens prosa er enestående –
fra vanvittig morsom, hyperintellektuel trash talk og slang, over kompleks filosofi, til overvældende

observationer og sandheder. Han rammer plet – præcis hvordan ting føles, ser ud, påvirker – side efter side.« -
School Library Journal »Green funderer over fantasiens og opfattelsesevnens interne samhørighed … Han er
ikke bare klog og vidunderlig sjov, men også dybt eftertænksom og indsigtsfuld.« - Booklist »Eminent! … da
jeg først kom ind i bogen var den fantastisk, og jeg slugte den rå på et par dage … John Green beviste i "En
flænge i himlen" og "Gåden om Alaska", at han må være en fantastisk forfatter. Ikke alene er han den eneste
der fanger mig ved andre bøger end fantasy, han formår at få mig til at grine med sine fantastiske, sære og

filosoferende sætninger.« 10/10 stjerner – bookeater.dk Pressen skriver: »Der bliver ikke leflet for den unge
læser, det er filosofi i fiktionsform, men det tunge serveres med let humor, stigende spænding og rappe

dialoger. Efter endt læsning sidder man – også som ældre ung – tilbage med en stille erkendelse af, at man er
blevet en lille smule klogere på sig selv og sine anlæg for at klippe luftkasteller af pis og papir.« ***** -



Merete Reinholdt, Berlingske »Velskrevet, vedkommende og indsigtsfuld ungdomsbog, der med humor og
kant får alle til at tænke over hvem deres venner og kærester i virkeligheden er bag facaden.« - Christine
Christensen, Lektør »Alt i alt var det en rigtig god læseoplevelse, og det er uden tvivl ikke sidste gang, jeg
har læst bogen. Desuden gjorde den mig bare endnu mere hooked på Greens forfatterskab, og jeg kan slet
ikke vente med at læse mere af ham.« **** - boghjørnet.dk »En forunderlig bog med en forunderlig

hovedperson, som næsten ikke er til stede […] en kinesisk æske, et mylder af tanker og indtryk, et storslået
forsøg på at finde den røde tråd.« **** - Steffen Larsen, Politiken »En rigtig flot og tankevækkende roman,
hvor meget er på spil.« - Kent Poulsen, Børn & Bøger »Greens prosa er enestående – fra vanvittig morsom,
hyperintellektuel trash talk og slang, over kompleks filosofi, til overvældende observationer og sandheder.
Han rammer plet – præcis hvordan ting føles, ser ud, påvirker – side efter side.« - School Library Journal
»Green funderer over fantasiens og opfattelsesevnens interne samhørighed … Han er ikke bare klog og
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ved andre bøger end fantasy, han formår at få mig til at grine med sine fantastiske, sære og filosoferende
sætninger.« 10/10 stjerner – bookeater.dk »Spændende og eftertænksom bog om venskab, kærlighed og

mod.« ***** – pallesgavebod.dk
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