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De udødelige 1: Evermore Alyson No\u00ebl Hent PDF Den 16-årige pige Ever er eneste overlevende, da

hele hendes nærmeste familie omkommer i en frygtelig trafikulykke. Ever må nu bo hos sin tante i
Californien, og snart opdager hun, at nærdødsoplevelsen har givet hende en skræmmende evne til at se andre
menneskers aura og læse deres tanker – og blot ved en flygtig berøring lære hele deres livshistorie at kende.
Fra at have været den mest populære pige på skolen begynder hun at lukke sig inde i sig selv og forsøge at

undertrykke sine mærkelige evner. Men da den nye elev Damen dukker op på skolen, bliver alting
anderledes. Hun falder pladask for ham. Ikke blot er han gudesmuk, drømmeagtig og eksotisk, hun har det
også, som om hun allerede kender ham – selv om hun ikke kan læse netop hans tanker. Til gengæld kan
Damen se ind i Evers sjæl, og når han er tæt på hende, føler hun den ro og stilhed, som hun længes sådan

efter. Men hvorfor fornemmer hun, at hun kender ham? Og hvad er det for en dødensfarlig og jaloux pige fra
hans fortid, der pludselig truer Evers forhold til Damen? Evermore er første bind i Alyson Noëls

internationale bestsellerserie i seks bind 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.

 

Den 16-årige pige Ever er eneste overlevende, da hele hendes
nærmeste familie omkommer i en frygtelig trafikulykke. Ever må nu

bo hos sin tante i Californien, og snart opdager hun, at
nærdødsoplevelsen har givet hende en skræmmende evne til at se
andre menneskers aura og læse deres tanker – og blot ved en flygtig
berøring lære hele deres livshistorie at kende. Fra at have været den
mest populære pige på skolen begynder hun at lukke sig inde i sig
selv og forsøge at undertrykke sine mærkelige evner. Men da den
nye elev Damen dukker op på skolen, bliver alting anderledes. Hun
falder pladask for ham. Ikke blot er han gudesmuk, drømmeagtig og



eksotisk, hun har det også, som om hun allerede kender ham – selv
om hun ikke kan læse netop hans tanker. Til gengæld kan Damen se
ind i Evers sjæl, og når han er tæt på hende, føler hun den ro og

stilhed, som hun længes sådan efter. Men hvorfor fornemmer hun, at
hun kender ham? Og hvad er det for en dødensfarlig og jaloux pige

fra hans fortid, der pludselig truer Evers forhold til Damen?
Evermore er første bind i Alyson Noëls internationale bestsellerserie
i seks bind 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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