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De udødelige 5: Natstjerne Alyson No\u00ebl Hent PDF Haven vil have hævn. Over Ever, men også over
Damen og Jude. Hun leder efter det helt rigtige våben til at ramme dem med og finder frem til en mørk

hemmelighed om Damen. En hemmelighed så grusom, at den truer med at flå Ever og Damen fra hinanden
for altid. Snart er Ever tvunget til at se sandheden om sin elskede i øjnene – og til at tage det endelige opgør
med Haven. Men for at overleve kampen, må Ever træffe et valg, der vil påvirke hendes liv i al evighed: Kan

hun leve med sig selv, hvis hun kaster Haven, sin gamle hjerteveninde, ned i glemslen i Skyggeland?
Natstjerne er femte bind i Alyson Noëls internationale bestsellerserie om evigt liv, om at miste sine kære, og

om hvordan man ville forholde sig til sin omverden, hvis man blev påtvunget usædvanlige evner. -
Udkommer i 35 lande - Nr. 1 på New York Times bestsellerliste - Nr. 1 på Borders bestsellerliste - USA Today
bestseller - Publishers Weekly bestseller Læs også Riley Bloom-serien om hovedpersonen Evers lillesøster.

 

Haven vil have hævn. Over Ever, men også over Damen og Jude.
Hun leder efter det helt rigtige våben til at ramme dem med og finder

frem til en mørk hemmelighed om Damen. En hemmelighed så
grusom, at den truer med at flå Ever og Damen fra hinanden for
altid. Snart er Ever tvunget til at se sandheden om sin elskede i
øjnene – og til at tage det endelige opgør med Haven. Men for at

overleve kampen, må Ever træffe et valg, der vil påvirke hendes liv i
al evighed: Kan hun leve med sig selv, hvis hun kaster Haven, sin
gamle hjerteveninde, ned i glemslen i Skyggeland? Natstjerne er

femte bind i Alyson Noëls internationale bestsellerserie om evigt liv,
om at miste sine kære, og om hvordan man ville forholde sig til sin
omverden, hvis man blev påtvunget usædvanlige evner. - Udkommer

i 35 lande - Nr. 1 på New York Times bestsellerliste - Nr. 1 på



Borders bestsellerliste - USA Today bestseller - Publishers Weekly
bestseller Læs også Riley Bloom-serien om hovedpersonen Evers

lillesøster.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=De udødelige 5: Natstjerne&s=dkbooks

