
Blodets bånd 3 - Blodstier
Hent bøger PDF

Amanda Hocking
Blodets bånd 3 - Blodstier Amanda Hocking Hent PDF Alice har taget hul på et helt nyt kapitel af sit liv.
Langsomt er hun ved at lære sin nye krop med alle dens fantastiske evner at kende, men det er også en

konstant kamp at holde dens lyster og behov under kontrol. Sammen med Milo og resten af vampyrklanen
forsøger hun at etablere en hverdag, men der er opbrud og kaos på mange fronter. Peter er stadig væk, og i
Minneapolis hører de mærkelige og skræmmende rygter om ham. Mae har sit at slås med, og der er ikke
megen hjælp at hente fra hverken Ezra eller resten af klanen, og endelig er Alices veninde, Jane, ude på et
seriøst skråplan, der trækker Alice og Milo tilbage til det liv, som de troede, de have ladt bag sig. Det hele
bliver kun mere kompliceret af, at nogen uden hæmninger og med alt for mange lig på samvittigheden har et

regnskab, der skal gøres op.
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