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Forbundet Julie Kenner Hent PDF Jeg har altid drømt om det perfekte bryllup, men ikke før jeg mødte
Damien Stark, som tryllebandt mig med sine kys og udfriede mig med sin krop, turde jeg tro på, at det
nogensinde ville blive virkelighed. Selvom vi begge bærer store hemmeligheder med os, har vores fælles
lidenskab gjort os hele og knyttet os sammen. Vi har overgivet os helt og fuldt til hinanden, og vores

gensidige ekstase er den klareste flamme i mit liv. Men mørket er ikke forsvundet fra vores tilværelse og truer
stadig med at ødelægge alt, vi har skabt. Damien er mit anker i verden, og jeg er hans. Men skal vi beholde
hinanden, må vi slås mod fortidens genfærd for sammen at træde ind i lyset. Som en opfølger til Stark-
trilogien kommer her Forbundet, en selvstændig e-bogssingle for dig, der ikke er klar til at sige farvel til

Damien og Nikkis hede romance.
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