
Åndeløs
Hent bøger PDF

Brittainy C. Cherry

Åndeløs Brittainy C. Cherry Hent PDF Forlaget skriver: Hvad gør man, når man har mistet alt? Åndeløs
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Der møder hun Tristan, som selv kæmper med sin egen personlige sorg og tragedie. Men vil det lykkes
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muligt for to mennesker så ødelagte at blive hele sammen?
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