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De udødelige 6: For evigt Alyson No\u00ebl Hent PDF Ever og hendes elskede gennem flere liv, Damen, har
kæmpet mod skinsyge venner, bitre rivaler og hævngerrige dødsfjender – kun holdt oppe af et spinkelt håb
om, at de en skønne dag kan få lov at være sammen. Nu nærmer dagen sig, hvor deres skæbne afgøres: Vil de
endelig blive forenet i kærlighed … eller vil de blive revet fra hinanden for tid og evighed? For evigt er sjette

og sidste 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.

 

Ever og hendes elskede gennem flere liv, Damen, har kæmpet mod
skinsyge venner, bitre rivaler og hævngerrige dødsfjender – kun
holdt oppe af et spinkelt håb om, at de en skønne dag kan få lov at
være sammen. Nu nærmer dagen sig, hvor deres skæbne afgøres: Vil
de endelig blive forenet i kærlighed … eller vil de blive revet fra
hinanden for tid og evighed? For evigt er sjette og sidste 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.
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