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Sista rafflande delen i Hungerspels-trilogin

Hungerspelen har gått som en raket på den litterära himlen,
bland annat som etta på New York Times bestseller-lista.

I de två första delarna av Hungerspelen vävde Suzanne Collins en
otroligt tät intrig, nu kommer upplösningen. Hungerspelen har blivit

en internationell försäljningssuccé världen över.

Rebellerna har gjort uppror. Katniss är räddad. Distrikt 12 ligger i
ruiner. Peeta är kvar i huvudstadens våld. Finns verkligen distrikt 13?

Kommer Katniss och Peeta att återförenas eller tar huvudstaden
Peeta från henne. Var är hennes mamma och lillasyster? Och vilka

andra från distrikt 12 har undkommit?

Även filmatiseringen med Jennifer Lawrence i huvudrollen har gjort
succé världen över. Denna höst är den tredje filmen (av fyra)

bioaktuell.



Sagt om Hungerspelen del 1 och 2:
"Kärleken, hemskheterna, Suzanne Collins berättartalang och en

riktigt oväntad cliffhanger på bokens sista sida gör att tusentals läsare
redan ivrigt väntar på sista delen i trilogin om Hungerspelen." Lena

Kersén, Västerbottens-kuriren

"A novel that generates nearly constant suspense and may also
generate a fair amount of controversy. I couldn't stop reading."

Stephen King

"People often ask me for reading suggestions, and I'm always happy
to share because books are exciting things to me. My latest

excitement is this: The Hunger Games by Suzanne Collins. I was so
obsessed with this book I had to take it with me out to dinner and

hide it under the edge of the table so I wouldn't have to stop reading.
The story kept me up for several nights in a row, because even after I
was finished, I just lay in bed wide awake thinking about it. I've been
recommending it to total strangers in Target. And now to everyone
who reads my website. The Hunger Games is amazing." Stephenie

Meyer
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