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Brændt Brittainy C. Cherry Hent PDF Forlaget skriver: Louie og Alyssa er hinandens bedste venner. Men
hvor Louie er definitionen på en bad boy, er Alyssa vokset op i en velhavende familie i den anden ende af
byen. Det eneste, de to har til fælles, er deres komplicerede forhold til deres forældre og en ubestridelig

gensidig tiltrækning.

Deres stærke venskab udvikler sig snart til hovedkulds forelskelse, men hvor Louie er overbevist om, at han
er umulig at elske, er Alyssa stålsat på at modbevise ham. Men Louie er bange for at trække Alyssa med ned i

sit mørke og stikker af og efterlader hende alene med et knust hjerte.

Fem år efter er Louie tilbage. Men tør Alyssa sætte alt ind på kærligheden og tro på, at det vil blive
anderledes denne gang? Eller risikerer hun at miste ham for altid?

BRÆNDT er en rørende og dramatisk fortælling om venskab og forelskelse mod alle odds. En roman om at
finde sin soul mate og om at kæmpe for den helt store kærlighed. Koste hvad det vil.
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