
Beautiful Dead - 4 Phoenix
Hent bøger PDF

Eden Maguire
Beautiful Dead - 4 Phoenix Eden Maguire Hent PDF Fjerde og sidste bind i serien om De Smukke Engle.
Darina har frygtet dette øjeblik, siden hun første gang hørte om De Smukke Engles hemmelighed. Hun skal
nu hjælpe sin kæreste, Phoenix, over på den anden side - men samtidig må hun sige farvel til ham for evigt.
Fuld af modstridende følelser går hun langsomt i gang med at søge efter en forklaring på Phoenix' død. Men
De Smukke Engles overherre, Hunter, gemmer selv på en over hundrede år gammel hemmelighed, som

Darina inddrages i. Pludselig dukker Phoenix' bortrejste far op, Darina involveres i et voldeligt bandeopgør
og mens tiden rinder ud for Phoenix, er Darinas eget liv pludselig i fare. Om forfatteren: Eden Maguire

skriver under pseudonym, hun er ph.d. i engelsk litteratur og bor dels i Yorkshire, England, dels i Colorado,
hvor handlingen i bogen udspiller sig.
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