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Till boken finns en lärarhandledning och tillhörande
kopieringsunderlag skrivna av Pär Sahlin. Ladda ned dem här.

Sextonåriga Starr Carter lever i två världar: den fattiga förorten där
hon bor och den fina privatskolan inne i stan. Hennes tillvaro krossas

när hon blir ensamt vittne till hur polisen skjuter ihjäl hennes
barndomsvän Khalil. Trycket på Starr är hårt, både från polisen och
från orten som kräver rättvisa och upprättelse för Khalil. Men även
från de som inte vill att Starr ska vittna och de är tydliga med vad

hennes vittnesmål skulle innebära. Vad Starr än väljer kommer det att
få enorma konsekvenser för såväl hennes eget liv som människorna

hon vuxit upp med.

Med en stark berättarröst gestaltas Starrs värld, som är full av
konflikter men också full av kärlek. Träffsäkert beskrivs rasismen i
skolan, Starrs alltmer ansträngda förhållande till sin vita pojkvän och
sin kärleksfulla familj, vars liv inte värderas högt av samhället i stort.

Angie Thomas är uppvuxen i Jackson, Mississippi. Hon har varit



rappare och har en examen i Creative Writing. The Hate U Give är
hennes debutroman. Hon ville skriva om en förort som liknar den
hon själv kommer ifrån, och om unga som lever det liv som hon

själv har levt.

"Angie Thomas gestalter är så levande att jag fortsätter att höra dem
diskutera när jag efter 447 sidor slår ihop boken." Cecilia Nelson,

Göteborgs-Posten

"Det är en oupphörligt intressant och gripande roman med en
oförglömlig huvudperson. Starr Carter är skarp och försonande, cool
och förlägen, livrädd på barrikaderna. Och mycket, mycket rolig."

Elin Ruuth, Norrbottens-Kuriren

"Debutanten Angie Thomas har skrivit en modern klassiker om
rasismen i USA ... Samtidigt som upploppens attacker mot det egna
hemområdets enda apotek framstår som lika absurd för en ung

människa i jakt på begriplighet. Det är en konflikt som inte går att
separera från identitet, och Thomas beskriver sammansmältningen så

väl att man får lust att slåss för ett återtagande av ordet
identitetspolitik. Som något vackert och sant." Alice Kassius Eggers,

Sydsvenskan

"Varje ord glöder av frustration, ilska och sorg, men också kärlek och
drömmen om en samhällsförändring. Det är befriande att läsa en
roman 2017 som verkligen har något att säga." Ida Therén, SvD

Thomas, som själv är uppvuxen i Jackson, Mississippi, skriver så
bra, så rappt, så rent och roligt. Valerie Kyeyune Backström,

Expressen

"Spännande och välskriven, uppmuntrar till hopp och engagemang."
Katarina Lycken, BTJ

"Rasande uppgörelse med polisstaten." Judith Kiros, Dagens Nyheter

"Angie Thomas roman är en imponerande och livsviktig debut..."
dagensbok.com

"Angie Thomas skildrar Starr med en trovärdighet och äkthet som
går rakt in i hjärtat. Hon skriver i presens, med en närvaro som får

händelserna att leva och glöda."
Ljusdals-Posten, Margaretha Levin Blekastad

"Som läsare får jag inte bara kliva in i Starrs värld, jag blir också
inbjuden att delta. Det är så förståelse skapas." Filippa Pierrou,

Arbetarbladet



"Med en otrolig nerv och trovärdighet, inte minst på grund av sin
talspråkiga prosa, skildrar Angie Stone rasism och klass och känslan

av att inte passa in någonstans."
Erika Hallhagen, SvD

"Ett av litteraturens stora, stora värden är att man får kliva in i andra
världar än sin egen, och kanske förstå dem något bättre. Det får man
verkligen i " The hate u give". Kanske är Harper Lee inte så långt

borta ändå." Åsa Christoffersson, UNT

Debutanten Angie Thomas ha
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