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Rädda mig inte Tahereh Mafi boken PDF Juliettes beröring är dödlig. Hon satt inlåst på grund av sin

förbannelse i åratal. Men så träffade hon Warner, den vackre unge mannen utan hjärta. Han gav henne frihet,
men bara i hans fångenskap, och om hon använde sin kraft i tyranniets tjänst. Juliette vägrade och flydde
tillsammans med Adam, rebellen som bad henne att slåss för friheten och för deras framtid som älskande.
Men lika brinnande och okuvlig som Adams och Juliettes kärlek vuxit sig - lika förbjuden kommer den att

bli.

I andra delen av sin trilogi fortsätter hyllade Tahereh Mafi att berätta om en existens som brutit samman.
Luften är förgiftad och människor arbetar likt fångar under ständig övervakning av Återetablissemanget, som
styr det som återstår av världen i ett skräckvälde. Ändå är boken en av de mest romantiska och sensuella som
någonsin har skrivits. Kontrasterna, stämningen, språket och tilltalet är helt unikt. Den handlar om elektrisk
kärlek, berusande ondska och omöjliga val. Men också om en desperat längtan efter tillhörighet och att finna

hopp, förtroende och självrespekt.
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