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En del af os Amanda Maxlyn Hent PDF Den hjertevarme fortsættelse af “Resten af mig”.

Kærligheden fandt mig for tre år siden.
Jeg har overlevet kræft og er nu rask, lykkeligt gift med mit livs kærlighed og lever af det, jeg drømte om.

Vores liv er komplet. Perfekt, faktisk.
Eller er det?

Jeg har altid ønsket mig min egen familie, men jeg har aldrig turdet tro, jeg kunne få det. Nu er Parker klar til
at gøre min drøm til vores virkelighed.

Men nogle gange bliver drømme overskygget af den dybeste frygt. Frygten for at fejle, og i vores situation
frygten for ... døden. Hvordan hjælper jeg ham jeg elsker med at overkomme frygten, når det samtidig også er

min egen største kamp?
Sammen må vi lære at leve med det som “En del af os”.

Amanda Maxlyn bor i Minnesota sammen med sin mand og to små drenge. Når hun ikke skriver, er hun
udenfor sammen med familien eller hygger sig med sin Kindle, et glas vin og sine fiktive venner.
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