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Vandenberg Helle Bjerre Hent PDF Vandenbergs mission: at lede efter forsvundne rumfærger. Ikke en nem

opgave selv under de bedste vilkår, og da de støder på nogle af de savnede fartøjer, må de erfare, at
besætningerne ikke længere er helt menneskelige. For Jane kompliceres situationen yderligere, da hun erfarer,

at hendes forældre i virkeligheden er hendes kidnappere. FBI har infiltreret rumfærgen for at efterforske
Williams potentielle indblanding i børneporno og narkosalg, og deres kolleger på jorden er netop faldet over
hendes "forældres" navne. Uddrag fra bogen: Han var ved at forvandle sig. Forvandlingen skete ved vrede

eller ved sorg, og hun vidste, at han bestemt ikke sørgede over noget eller nogen. Imens stod Eric og
skummede af raseri, dels fordi han ikke havde kunnet stå imod hendes kys, men også fordi han tidligere

havde sagt til hende, at det uigenkaldeligt var slut mellem dem, og det ville han have, at hun respekterede, for
ellers . Der nåede ikke at ske så meget med hans forvandling, man kunne kun akkurat nå at skimte den

kæmpestore ekstramund, der var fuld af sylespidse tænder med en lang giftig tunge, der kom ud af hans højre
øre, hvorefter han var tilbage i sit "jeg". Om forfatteren: Helle Bjerre er født i 1967 og opvokset i Vallensbæk.

Hun er kontoruddannet og har bl.a. arbejdet som salgs- og personalekonsulent i vikar- og
rekrutteringsbranchen samt i finansverdenen. Hun har derudover fire børn. Vandenberg er hendes debutroman.

 

Vandenbergs mission: at lede efter forsvundne rumfærger. Ikke en
nem opgave selv under de bedste vilkår, og da de støder på nogle af
de savnede fartøjer, må de erfare, at besætningerne ikke længere er
helt menneskelige. For Jane kompliceres situationen yderligere, da
hun erfarer, at hendes forældre i virkeligheden er hendes kidnappere.
FBI har infiltreret rumfærgen for at efterforske Williams potentielle
indblanding i børneporno og narkosalg, og deres kolleger på jorden
er netop faldet over hendes "forældres" navne. Uddrag fra bogen:
Han var ved at forvandle sig. Forvandlingen skete ved vrede eller

ved sorg, og hun vidste, at han bestemt ikke sørgede over noget eller
nogen. Imens stod Eric og skummede af raseri, dels fordi han ikke



havde kunnet stå imod hendes kys, men også fordi han tidligere
havde sagt til hende, at det uigenkaldeligt var slut mellem dem, og
det ville han have, at hun respekterede, for ellers . Der nåede ikke at
ske så meget med hans forvandling, man kunne kun akkurat nå at
skimte den kæmpestore ekstramund, der var fuld af sylespidse
tænder med en lang giftig tunge, der kom ud af hans højre øre,

hvorefter han var tilbage i sit "jeg". Om forfatteren: Helle Bjerre er
født i 1967 og opvokset i Vallensbæk. Hun er kontoruddannet og har

bl.a. arbejdet som salgs- og personalekonsulent i vikar- og
rekrutteringsbranchen samt i finansverdenen. Hun har derudover fire

børn. Vandenberg er hendes debutroman.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Vandenberg&s=dkbooks

