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Wicked Lovely 3: Flygtig evighed Melissa Marr Hent PDF I serien Wicked Lovely lever feerne side om side
med menneskene, men er usynlige for dem. Feerne er organiseret i fire hoffer: Sommerhoffet hvor Keenan og
Aislinn regerer; Vinterhoffet hvor Donia er dronning; Det mørke hof hvor Niall er blevet mørkekonge; og Det
høje hof med Sorcha som den uforanderlige dronning. I "Flygtig evighed" må Aislinn og Seth må kæmpe for
deres kærlighed, og fekongen Keenan gør ikke sagen nemmere. Samtidig lurer en fjende i feernes rige, som
bare venter på at slå til En spændende bog med trusler, rænkespil og jalousi mellem Vinterdronningen og

Sommerdronningen. Og med Aislinns kamp for at forblive tro mod Seth og ikke falde for feernes
Sommerkonge Keenan. Samtidig er Keenan i vildrede med, hvem han elsker: Vinterdronningen eller

Sommerdronningen! Og mennesket Seth ønsker med tiden at blive optaget i et fe-hof for at forblive i Aislinns
nærhed.

 

I serien Wicked Lovely lever feerne side om side med menneskene,
men er usynlige for dem. Feerne er organiseret i fire hoffer:

Sommerhoffet hvor Keenan og Aislinn regerer; Vinterhoffet hvor
Donia er dronning; Det mørke hof hvor Niall er blevet mørkekonge;
og Det høje hof med Sorcha som den uforanderlige dronning. I
"Flygtig evighed" må Aislinn og Seth må kæmpe for deres

kærlighed, og fekongen Keenan gør ikke sagen nemmere. Samtidig
lurer en fjende i feernes rige, som bare venter på at slå til En
spændende bog med trusler, rænkespil og jalousi mellem

Vinterdronningen og Sommerdronningen. Og med Aislinns kamp for
at forblive tro mod Seth og ikke falde for feernes Sommerkonge
Keenan. Samtidig er Keenan i vildrede med, hvem han elsker:
Vinterdronningen eller Sommerdronningen! Og mennesket Seth



ønsker med tiden at blive optaget i et fe-hof for at forblive i Aislinns
nærhed.
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