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Ilden vågner Valget træffes Katinka Maya Vår Hent PDF Da Catherine møder kærligheden første gang, er hun

kun 17 år. Hun har altid følt sig anderledes og fremmed, men hvorfor virker den magnetiske Aiden så
velkendt, selv om de aldrig har talt sammen? Og hvorfor ved hun altid, om han er i nærheden? Hele verden
forsvinder, når han ser på hende, og hun må opgive at kæmpe imod forelskelsen i den fyr, som alle andre

piger også vil have. Men kan man stole på én som ham?
Aidens intense blik vækker noget dybt nede. En skjult hukommelse om, hvem hun i virkeligheden er, og om
det forfærdelige som skete engang, begynder at dukke op til overfladen. Hendes livs rejse begynder. En rejse,
som leder hende gennem ukendte sider i sit eget sind, som afslører en glemt fortid, og som åbner en verden,

der er så meget større, end hun troede.
Denne bog indeholder både Ilden vågner og Valget træffes, som er første og anden del i serien Atlantidernes

Arv.

 

Da Catherine møder kærligheden første gang, er hun kun 17 år. Hun
har altid følt sig anderledes og fremmed, men hvorfor virker den
magnetiske Aiden så velkendt, selv om de aldrig har talt sammen?
Og hvorfor ved hun altid, om han er i nærheden? Hele verden

forsvinder, når han ser på hende, og hun må opgive at kæmpe imod
forelskelsen i den fyr, som alle andre piger også vil have. Men kan

man stole på én som ham?
Aidens intense blik vækker noget dybt nede. En skjult hukommelse
om, hvem hun i virkeligheden er, og om det forfærdelige som skete
engang, begynder at dukke op til overfladen. Hendes livs rejse

begynder. En rejse, som leder hende gennem ukendte sider i sit eget
sind, som afslører en glemt fortid, og som åbner en verden, der er så



meget større, end hun troede.
Denne bog indeholder både Ilden vågner og Valget træffes, som er

første og anden del i serien Atlantidernes Arv.
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