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Soulfinders - Sky Joss Stirling Hent PDF SOULFINDERS er en ny gribende trilogi – en paranormal

kærlighedshistorie krydret med mystik og spænding. SKY er første bog i serien. Da Engelske Sky Bright
starter på high school i USA, opdager hun hurtigt, at der er noget mystisk over de fanden-i-voldske og vildt
lækre Benedict-brødre. Men da den yngste bror, Zed, pludselig taler til hende gennem telepati, bliver det for
meget for Sky. Ikke alene insisterer han på, at hun, ligesom han, er en savant og i besiddelse af særlige evner
– hun er også hans soulfinder, hans sjælespejl. Mødet med Zed ripper op i mørke minder om en fortid, Sky
har brugt de sidste mange år på at fortrænge. Og skal hun virkelig tro på det der med, at når først soulfinders
har fundet hinanden, kan kun døden skille dem ad? Noget tyder på, at det er sandt – for snart bliver Sky

viklet ind i et drama, der kan koste både hende og Zed livet.

 

SOULFINDERS er en ny gribende trilogi – en paranormal
kærlighedshistorie krydret med mystik og spænding. SKY er første
bog i serien. Da Engelske Sky Bright starter på high school i USA,
opdager hun hurtigt, at der er noget mystisk over de fanden-i-voldske

og vildt lækre Benedict-brødre. Men da den yngste bror, Zed,
pludselig taler til hende gennem telepati, bliver det for meget for
Sky. Ikke alene insisterer han på, at hun, ligesom han, er en savant
og i besiddelse af særlige evner – hun er også hans soulfinder, hans
sjælespejl. Mødet med Zed ripper op i mørke minder om en fortid,
Sky har brugt de sidste mange år på at fortrænge. Og skal hun
virkelig tro på det der med, at når først soulfinders har fundet

hinanden, kan kun døden skille dem ad? Noget tyder på, at det er
sandt – for snart bliver Sky viklet ind i et drama, der kan koste både

hende og Zed livet.
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