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For evigt. Måske. Anica Mrose Rissi Hent PDF Når kærligheden efterlader mærker på krop og sjæl ...   Da 17-
årige Betts møder Aiden, bliver hun overvældet og næsten øjeblikkeligt forelsket. Han er alt det, hun har ledt
efter - og aldrig fundet - i andre unge mænd. Aiden er der altid for hende. Altid. Hun er så heldig! Og han vil
også bare have hende helt for sig selv. Så meget elsker han hende. Betts veninde, Jo, mener ikke, at det er stor
kærlighed. Hun mener det er usund kærlighed. De to veninder glider væk fra hinanden. Betts kan ikke holde
ud at høre Jo tale nedsættende om Aiden. Men Jos ord gør alligevel indtryk. Der er nogle ting ved Aiden, som
er mindre rare. Ting, der i starten er okay, men som til sidst bliver kvælende og omklamrende. Og voldelige.  

Kan Betts nogensinde slippe fri af Aidens ejerfornemmelser over hende?
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