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Havets tåre Camilla Wandahl Hent PDF Camilla Wandahl er tilbage med en fortælling til alle pigerne, der har
læst hendes populære serie, Veninder for altid.

Havets Tåre er første bog i Forums Zoom On Romance - en letlæsningsserie for piger, der gerne vil læse om
overnaturlig kærlighed, men ikke kan komme igennem flere hundrede tætskrevne sider, som genren ellers

ofte byder på.

Citat fra bogen:

Der kom et tidspunkt, hvor alt mistede sin betydning, og verden blev farveløs.

Det begyndte helt klart d. 19. juli, da jeg druknede …

Lejla drages til havet. Selv om det skræmmer hende. Det er, som om det kalder på hende.

Samtidig er der noget mystisk over den lækre Seth, der ikke vil have, at hun nærmer sig vandet.

Havets Tåre er en overnaturlig kærlighedshistorie. Om at drukne uden at dø. Om at dø uden havet.

Tror du på havfruer?

Letlæst fra 11 år.
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