
Blodets bånd 1 - Vildveje
Hent bøger PDF

Amanda Hocking

Blodets bånd 1 - Vildveje Amanda Hocking Hent PDF Som så mange andre teenagere dribler 17-årige Alice
omkring og prøver at klare sig nogenlunde gennem highschool, mens hun halvhjertet fordriver tid med sin

veninde, Jane, og med noget mere overbevisning tager sig af sin lillebror, Milo.

Alices liv skifter fuldstændig kurs, da hun en aften møder den sjove og charmerende Jack. Alice forstår ikke
helt, hvad det er ved Jack, som gør ham så tiltrækkende, og heller ikke hans besynderlige livsstil, men de
bliver hurtigt venner. Og måske også lidt mere end det … I hvert fald indtil hun møder Jacks bror, Peter.

Et enkelt blik fra Peter er nok til at indfange Alice fuldstændig, og hun kan slet ikke tænke klart, når han er i
nærheden. Og det til trods for, at han tydeligvis ikke kan fordrage hende eller ønsker hende i nærheden.

Alice er klar over, at Jack og Peter og deres familie ikke er som alle andre. Men præcis hvad der er med dem,
er hun ikke klar over. Heller ikke hvor stor en rolle hun kommer til at spille for familiens fremtid – fanget

som hun er mellem to brødre, der hver især gør krav på hende …
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