
eXperimentet
Hent bøger PDF

Susanne Pedersen
eXperimentet Susanne Pedersen Hent PDF Sophia er lige blevet student, men hun har ikke lyst til at fejre det
med de andre. Hun har det bedst, når hun er alene i sin families sommerhus ved Blåvand. Hvad Sophia ikke
ved er, at der er en grund til, at hun er så anderledes end alle andre hun kender. Og at der er nogen (eller
noget), som holder øje med hende. Da Sophia i skoven bliver angrebet af noget, der tilsyneladende ikke er

helt menneskeligt, tager hendes liv en uventet drejning. Det bliver fyldt med fare og makabre hemmeligheder,
men også med fællesskab, som hun aldrig havde troet muligt, og måske endda med kærlighed. Hvis de kan få

lov. eXperimentet er en eftertænksom og extraterrestial paranormal romance for unge og voksne. De
Fremmede eksperimenterer med menneskets natur og spørgsmålet er om vi har en fremtid.
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