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SELV DE KLARESTE STJERNER LYSER KUN I MØRKE 

Karina bor i en lille amerikansk by, som grænser op til en militærbase. Det er langt om længe lykkedes hende
at lægge en hektisk fortid bag sig, og hun føler endelig, at hun er faldet til ro. Hun har gode venner, tag over

hovedet og et job, hun er glad for.  
Da Karina møder den tavse og indadvendte soldat Kael, bliver hun øjeblikkeligt draget af hans stille væsen.
Han er netop hjemvendt fra Afghanistan og siger ikke meget, så Karina udfylder tavsheden med sine egne
drømme og fantasier. Men efterhånden som hun kommer tættere ind på livet af Kael, opdager hun, at intet er

så rosenrødt, som hun havde forestillet sig.  

Månen over os er en medrivende fortælling om kærlighed og løgne af forfatteren til bestsellerserien After.
Bogen er andet bind i Stars-trilogien.      

 

Forlaget skriver: Karina og Kaels store kærlighedshistorie fortsætter
her. 

SELV DE KLARESTE STJERNER LYSER KUN I MØRKE 

Karina bor i en lille amerikansk by, som grænser op til en
militærbase. Det er langt om længe lykkedes hende at lægge en
hektisk fortid bag sig, og hun føler endelig, at hun er faldet til ro.
Hun har gode venner, tag over hovedet og et job, hun er glad for.  
Da Karina møder den tavse og indadvendte soldat Kael, bliver hun
øjeblikkeligt draget af hans stille væsen. Han er netop hjemvendt fra
Afghanistan og siger ikke meget, så Karina udfylder tavsheden med
sine egne drømme og fantasier. Men efterhånden som hun kommer
tættere ind på livet af Kael, opdager hun, at intet er så rosenrødt, som

hun havde forestillet sig.  

Månen over os er en medrivende fortælling om kærlighed og løgne
af forfatteren til bestsellerserien After. Bogen er andet bind i Stars-

trilogien.      

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Månen over os&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


