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Zoes ekko Alyson Noël Hent PDF Der er gået et år siden det brutale drab på Zoe, og hendes femtenårige
søster Ekko kæmper stadig med følgerne. Da Zoes tidligere kæreste dukker op med hendes dagbog, er Ekko
først afvisende. Hun vil videre og tvivler på, at der står noget, hun ikke allerede ved. Men nysgerrigheden
vinder: Hun begynder at læse. Og bliver så optaget af sin søsters hemmelige verden, at deres liv langsomt
glider ind i hinanden. Ekko tvinges til at afdække sandheden om Zoes liv, så hun kan begynde at bygge sit

eget op igen.

Forbered dig på at grine og græde dig igennem den seriøst gribende og spændende historie, hvor Alyson Noël
beskriver et kompliceret forhold mellem to søstre og viser, at båndet mellem dem kan bevares, selvom en af

dem ikke længere trækker vejret.

Af Alyson Noël, New York Times-bestsellerforfatteren til "Soul Seekers" og "De udødelige".
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