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Resten af mig Amanda Maxlyn Hent PDF Indtil nu har en kæreste slet, slet ikke været en af mine prioriteter.
Men det har bare en enkelt nat med Parker fuldstændig forandret. Han er vedholdende, og han ved, hvad han
vil have – mig! Han behandler mig ikke, som om jeg er skrøbelig. Men han ved heller ikke noget. Og jeg er
ikke klar til at fortælle ham det. Nogle gange er livet skørt. For fire år siden blev jeg kendt som hende, der har

kræft. Men jeg nægter at sætte mig ned og tude. Jeg nægter at give op. Men hvad nu hvis det alligevel
forandrer alt? Tragedien ramte mig, da jeg var 17 år. Kærligheden fandt mig, da jeg var 21. Mit navn er

Aundrea McCall, og det her er min rejse. 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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