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Lidt tættere på stjernerne Heather Demetrios Hent PDF Skylar har kun ét mål: at komme væk fra Creek View.
Kun tre måneders sommerjobs adskiller hende fra college i storbyen - indtil hendes mor mister sit job, og alt
begynder at ramle sammen. Skylar bider tænderne sammen og knokler endnu hårdere, for hun vil væk. Det
sidste, hun har brug for, er at forelske sig ... Josh var den hotteste dreng i high school, som alle pigerne ville

have, og alle fyrene ville være venner med. Han slap ud af Creek View ved at blive marinesoldat, en
solstrålehistorie, indtil den dag, han pludselig er tilbage med nogle ar efter krigen i Afghanistan, som aldrig
vil gå væk ... En smuk og barsk historie om den slags kærlighed, som man bare ikke kan sige nej til. Den

kommer kun én gang i livet, men hvad nu hvis prisen for den er at opgive ens drøm?
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Det sidste, hun har brug for, er at forelske sig ... Josh var den hotteste
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marinesoldat, en solstrålehistorie, indtil den dag, han pludselig er
tilbage med nogle ar efter krigen i Afghanistan, som aldrig vil gå

væk ... En smuk og barsk historie om den slags kærlighed, som man
bare ikke kan sige nej til. Den kommer kun én gang i livet, men hvad

nu hvis prisen for den er at opgive ens drøm?



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Lidt tættere på stjernerne&s=dkbooks

