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Release Patrick Ness Hent PDF RELEASE er den mest personlige roman, Patrick Ness har skrevet. Det er en
rørende historie om 17-årige Adam, som prøver at acceptere sig selv som homoseksuel i en ekstremt religiøs

familie.

Adams far, den lokale præst, vil ikke have en søn, som er bøsse.

Adams tidligere kæreste, Enzo, siger, at det de havde sammen ikke var rigtig kærlighed.

Adams bedste ven, Angela, som er en af de få, der elsker og accepterer ham, er ved at flytte til Holland.

På ét døgn bliver Adam konfronteret med alle de ting, som gør allermest ondt, men inden solen står op, sker
der noget, som giver ham styrken til at give slip på smerten og se på sig selv på en ny måde.

Imens Adam prøver at finde sin identitet, prøver et magtfuldt væsen fra underverdenen at hjælpe en forvirret
og vildfaren sjæl til at give slip.

RELEASE er en smuk og velskrevet sammenfletning af disse parallelle historier, der på hver deres måde
omhandler en frigørelse / det at give slip.
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