
Det ender med os
Hent bøger PDF

Colleen Hoover

Det ender med os Colleen Hoover Hent PDF Forlaget skriver:

Når den, der elsker dig højest, også er den, der gør dig allermest ondt.

Da Lily falder for den flotte neurokirurg Ryle, er det næsten for godt til at være sandt. Hun har ikke altid haft
det let, men nu ser alting lyst ud. Selvom Ryle er imod faste forhold, giver han snart efter for sine principper,

og Lily er lykkelig. Men der er alligevel noget ved Ryle, der giver skår i glæden - og da Lilys
ungdomskæreste Atlas en dag dukker op, trues alt, hvad Lily og Ryle har opbygget sammen.

Det ender med os er en uforglemmelig fortælling om kærlighedens ultimative pris af forfatteren til
Forbandede kærlighed og Måske en dag.

En modig og hjerteskærende roman ... Ingen kan levere en læseoplevelse så fuld af følelser som Colleen
Hoover. - Anna Todd, bestsellerforfatter til After-serien

Prægtig, bevægende og uforglemmelig. En bog, man giver videre. - USA Today

Hendes modigste roman til dato Sikke en historie! - New York Daily News

Det ender med os er et perfekt eksempel på Colleen Hoovers evne til at skabe fortællinger, der på samme tid
er både opløftende, romantiske og dystre. - Romantic Times Book Reviews

Et must-read, fuld af fængslende drama. - Kirkus

Fra første øjeblik var jeg ude af stand til at lægge den fra mig - dette er en af de smukkeste og mest
uforglemmelige fortællinger, jeg nogensinde har læst. - Goodreads

Det ender med os håndterer et svært emne med ferm og sikker hånd. - Huffington Post
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Da Lily falder for den flotte neurokirurg Ryle, er det næsten for godt
til at være sandt. Hun har ikke altid haft det let, men nu ser alting
lyst ud. Selvom Ryle er imod faste forhold, giver han snart efter for
sine principper, og Lily er lykkelig. Men der er alligevel noget ved
Ryle, der giver skår i glæden - og da Lilys ungdomskæreste Atlas en
dag dukker op, trues alt, hvad Lily og Ryle har opbygget sammen.

Det ender med os er en uforglemmelig fortælling om kærlighedens
ultimative pris af forfatteren til Forbandede kærlighed og Måske en

dag.

En modig og hjerteskærende roman ... Ingen kan levere en



læseoplevelse så fuld af følelser som Colleen Hoover. - Anna Todd,
bestsellerforfatter til After-serien

Prægtig, bevægende og uforglemmelig. En bog, man giver videre. -
USA Today

Hendes modigste roman til dato Sikke en historie! - New York Daily
News

Det ender med os er et perfekt eksempel på Colleen Hoovers evne til
at skabe fortællinger, der på samme tid er både opløftende,
romantiske og dystre. - Romantic Times Book Reviews

Et must-read, fuld af fængslende drama. - Kirkus

Fra første øjeblik var jeg ude af stand til at lægge den fra mig - dette
er en af de smukkeste og mest uforglemmelige fortællinger, jeg

nogensinde har læst. - Goodreads

Det ender med os håndterer et svært emne med ferm og sikker hånd.
- Huffington Post
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