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Miles søger Det Store Måske og starter på kostskole. På Culver Creek bliver han gode venner med Obersten
og Takumi og møder den impulsive og supersexede Alaska, som tiltrækker og forvirrer med sine mange

modsatrettede signaler. En dag bliver det magtpåliggende at finde svar om hende, som måske en gang ikke
findes. Hvem der bare kunne læse i Alaskas hjerte. En underholdende highschool romance, der fortæller om
den nørdede Miles’ forsigtige forelskelse i den gådefulde og lidenskabelige Alaska: ”Hvis mennesker havde

været regn, så havde jeg været støvregn, og hun havde været en orkan”. Bogen fortæller muntert om
elevernes hang til at syre ud og finde på skøre gimmicks, men rummer samtidig en alvorlig og melankolsk
klangbund. Velkomponeret, stærk og prisbelønnet debutroman om lidelse og unge liv, der griber ind i

hinanden. Oversat fra amerikansk efter Looking for Alaska af Nanna Gyldenkærne.

Pressen skrev:

»Jeg slugte Gåden om Alaska. Jeg synes, den er bedre end En flænge i himlen.«

– Ronnie Andersen, prisvindende ungdomsforfatter

»Romanen er skønlitteratur, velkomponeret og veldrejet, og dens analytiske tilgang til verden går fint i spænd
med John Greens og hans bror Hanks video blog Brotherhood 2.0 … Gåden om Alaska er kæk sitcomstil på
overfladen med vedkommende tankegods om at elske og miste og interessere sig for verdens uligheder lige

nedenunder.«

– Kamilla Löfström, Information

»Det er en bog, som jeg klart kan anbefale at læse, og det er et mesterværk blandt ungdomsbøger!«

10/10 stjerner – bookeater.dk

 

 

Miles søger Det Store Måske og starter på kostskole. På Culver
Creek bliver han gode venner med Obersten og Takumi og møder
den impulsive og supersexede Alaska, som tiltrækker og forvirrer

med sine mange modsatrettede signaler. En dag bliver det
magtpåliggende at finde svar om hende, som måske en gang ikke

findes. Hvem der bare kunne læse i Alaskas hjerte. En
underholdende highschool romance, der fortæller om den nørdede
Miles’ forsigtige forelskelse i den gådefulde og lidenskabelige
Alaska: ”Hvis mennesker havde været regn, så havde jeg været

støvregn, og hun havde været en orkan”. Bogen fortæller muntert om
elevernes hang til at syre ud og finde på skøre gimmicks, men

rummer samtidig en alvorlig og melankolsk klangbund.
Velkomponeret, stærk og prisbelønnet debutroman om lidelse og
unge liv, der griber ind i hinanden. Oversat fra amerikansk efter



Looking for Alaska af Nanna Gyldenkærne.

Pressen skrev:

»Jeg slugte Gåden om Alaska. Jeg synes, den er bedre end En flænge
i himlen.«

– Ronnie Andersen, prisvindende ungdomsforfatter
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kæk sitcomstil på overfladen med vedkommende tankegods om at

elske og miste og interessere sig for verdens uligheder lige
nedenunder.«

– Kamilla Löfström, Information

»Det er en bog, som jeg klart kan anbefale at læse, og det er et
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