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Sjælens Bånd Camilla Wandahl Hent PDF Sjælens Bånd er den direkte fortsættelse af og afslutning på Havets
Tåre og Hjertets Kald - en overnaturlig kærlighedshistorie for de læsere, der ikke kan komme igennem de
flere hundrede tætskrevne sider, som genren ellers ofte byder på. Den populære forfatter Camilla Wandahl
tager sine unge læsere alvorligt og er her tilbage med en havfruehistorie, der berører emner som kærlighed,

identitet, magt og det at blive voksen og tage ansvar for sig selv.

Citat fra bogen:

"Er du parat?"spørger Seth.

Jeg nikker, selv om jeg faktisk ikke rigtig ved, om jeg er klar. Jeg mener, hvornår er man nogensinde parat til
at sende et urskrig gennem en tornado og se ens kæreste sætte livet på spil ved at svømme direkte ind i den?

Lejla og Seth er endelig sammen som havfolk. Men under overfladen lurer livsfarlige fjender, der truer med at
skille dem ad. Denne gang for evigt.
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