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Outtalat – fantasysuccén nu på ljud
Nu ger Tundell Salmson audio ut den första delen i Sarah Brennans framgångsrika Lynburn 
Legacy-trilogi; Outtalat. Trilogin har lockat till sig en stor och hängiven läsekrets, inte minst 
bland ungdomar. Outtalat ges ut på mp3-cd och mp3-fil

För Kami Glas har han alltid funnits där: Jared, pojken som hon kan tala med i sitt huvud, men som 
ingen någonsin har sett i verkliga livet – inte ens hon själv. Hon har inte helt lyckats dölja sina inre 
samtal med Jared för sin omgivning och Kami betraktas därför som ett lite udda inslag i Sorry-in-the-
Vale, den sömniga engelska småstad hon bor i. Trots detta har Kami funnit sin plats i det lilla 
samhället. Hon har precis startat en skoltidning tillsammans med sin bästa vän och är nöjd med det 
mesta i tillvaron.

Men på sista tiden har konstiga saker börjat hända. Från skogen hörs illavarslande skrik om natten 
och bakom fönstren på Aurimere slott är lamporna plötsligt tända igen. Familjen Lynburn, som styrt 
staden i många generationer, har återvänt efter flera års gåtfull frånvaro. När Kami i hopp om ett 
scoop börjar forska i familjens historia inser hon att den lilla stad hon trott sig känna så väl är full av 
hemligheter. Och att pojken hon talar med i sitt huvud mycket väl kan vara nyckeln till alltihop.

– Outtalat är en ungdomsfantasy med deckarinslag. Historien berättas på ett speciellt sätt där flera 
genrer samsas i boken. Det gör att den tilltalar många och det visar också den oerhörda 
uppmärksamhet som boken har fått, säger Veronica Kesen Tundell, vd på Tundell Salmson audio.

Sagt om Outtalat
Publishers Weekly: ”En ren njutning att läsa.”
Boktycke: ”Karaktärerna är underbara. Jag fullkomligt älskar den här boken. Betyg: 10 av 10.”
Petras bokblogg: ”Läs den!”
Kelley Armstrong: ”En mörk humoristisk och utsökt spännande gotisk roman.”

Om Sarah Rees Brennan
Sarah Rees Brennan växte upp vid en kustlinje på Irland. Hon bodde därefter en tid i New York och 
senare i London, och någonstans på vägen skrev hon sin första roman, The Demon’s Lexicon, som 
tillsammans med de två uppföljarna gjorde henne till en internationell stjärna. Outtalat är den första 
boken i hennes andra storsäljande serie: Lynburn Legacy-trilogin. 

Läs mer: http://sarahreesbrennan.com/

Outtalat släpps som mp3-cd och mp3-fil på Tundell Salmson audio den 25 november.
Uppläsare: Malin Halland
ISBN mp3-cd: 978-91-87141-72-0 ISBN mp3-fil: 978-91-7607-018-5
För pressbilder och mer information se: http://www.tundellsalmsonaudio.se/Outtalat.shtml 
eller kontakta vd Veronica Kesen Tundell. Tfn: 08-720 20 80, 0703-02 00 38.
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