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Blodets bånd 2 - Skæbnespor Amanda Hocking Hent PDF Netop som Alice tror, at hun har fået styr på sit liv
og fundet en god balance mellem den nye og fascinerende vampyrverden og den mere normale virkelighed
sammen med sin lillebror, Milo, indtræffer et tragisk uheld, som forandrer alt. Jacks familie må indstille sig
på en helt ny situation, som ingen havde regnet med, og for Alice – ja, for Alice er det intet mindre end en
katastrofe. Hendes liv falder fuldstændig fra hinanden, og Jack, som ellers sådan næsten officielt var blevet

hendes kæreste, trækker sig tilbage fra hende og har dårligt tid til at svare på sms’er.

Og hvad Peter, Jacks bror, angår, så ved Alice ikke engang, hvor han er. Eller hvornår han vender tilbage,
hvilket meget vel kan vise sig at blive fatalt, for hvordan vil Peter reagere, når han finder ud af, at Jack og

Alice ikke har respekteret hans ufravigelige krav på Alices blod?

Men som Alice meget snart vil finde ud af, er der også andre vampyrer, som hun bør være bekymret for …
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