
Tempest #1: Fanget i fortiden
Hent bøger PDF

Julie Cross

Tempest #1: Fanget i fortiden Julie Cross Hent PDF Året er 2009. Jackson er en normal fyr på 19 år, går på
college og har kæreste ... og så har han evnen til at rejse tilbage i tiden. Men intet ændrer sig i nutiden efter
hans spring - det er bare harmløs sjov. Lige indtil den dag fremmede overfalder Jackson, og hans kæreste
Holly bliver skudt. I panik, springer Jackson to år tilbage i tiden, men det er ikke ligesom hans tidligere

spring. Han kan ikke komme tilbage til nutiden, han sidder fast i år 2007 … Selvom Jackson er desperat for at
komme tilbage for at prøve at redde Holly, bliver han nødt til at finde sig til rette i 2007. Men der går ikke
lang tid før de fremmede der skød Holly, pludselig også er tilbage i 2007 og på udkig efter Jackson …
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