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Soulfinders - Crystal Joss Stirling Hent PDF Had kan knuse et menneske, men kan det knække linket til din
soulfinder? Crystal er 7. barn i en savantfamilie, hvilket burde betyde, at hun har ekstra stærke paranormale
evner, men det har hun bare ikke. Hun har altid stået i skyggen af sin succesfulde storesøster Diamond, der
møder og forlover sig med sin soulfinder, Trace Benedict. Crystal er modsat sin søster ikke synderligt
imponeret af de charmerende Benedict-brødre, og da hun møder Xav, er det had ved første blik! Xav går
Crystal på nerverne, som ingen nogensinde har gjort det før, men måske det netop er hendes irriterende

plageånd, der kan hjælpe Crystal med at finde sig selv og sine virkelige evner? Én ting er sikkert; det umage
par må stå sammen i kampen mod en stærk fjende, der truer med at fjerne det ellers ubrydelige link mellem

alle soulfinders og efterlade Benedictfamilien på afgrundens rand. CRYSTAL er tredje bind i SOULFINDERS
trilogien. Første bind hedder SKY, andet bind PHOENIX.  Pressen skrev: »Jeg elsker serien og jeg synes at
det er en bog som næsten alle kan læse. Der er lidt af alt i den, og når man læser den er det helt sikkert ikke
en man vil give slip på … jeg tror faktisk jeg vil sige at denne her er den bedste af dem alle tre … Jeg er

fuldstændig vild med den, og den måde som Joss Stirling skriver på, med alle de overraskelser der kommer,
og bare den måde hun skriver på, bliver man helt suget ind i historie.« 10/10 stjerner – Caroline,

Boggnasker.dk »Bogen binder en perfekt sløjfe om hele det spændende soulfinders univers og serien vil for
altid have en god placering på min bogreol. Jeg er sikker på jeg vil genlæse serien rigtig mange gange.«
***** - Karin Hald, Skrivepulten »Hvis man kigger på mine anmeldelser af de to forrige bøger, kan man

vidst roligt sige at jeg var ret begejstret for dem, derfor var mine forventninger til den tredje bog også skruet
helt op. Og jeg blev bestemt ikke skuffet! Jeg tror godt denne kunne gå hen og blive min favorit indtil videre!
« ****** - Sabrinas blog »Hvis du ikke har læst bøgerne. Så skynd dig ned, til den nærmest boghandler og
få fat i bøgerne. Du vil ikke fortryde det! … Da jeg fik vendt den sidst side, (på under 24 timer, som det tog
mig at læse den) fik jeg helt lyst til at læse den først igen, for serien er fantastik.« ***** - Læsehestens blog

 

Had kan knuse et menneske, men kan det knække linket til din
soulfinder? Crystal er 7. barn i en savantfamilie, hvilket burde

betyde, at hun har ekstra stærke paranormale evner, men det har hun
bare ikke. Hun har altid stået i skyggen af sin succesfulde storesøster

Diamond, der møder og forlover sig med sin soulfinder, Trace
Benedict. Crystal er modsat sin søster ikke synderligt imponeret af



de charmerende Benedict-brødre, og da hun møder Xav, er det had
ved første blik! Xav går Crystal på nerverne, som ingen nogensinde

har gjort det før, men måske det netop er hendes irriterende
plageånd, der kan hjælpe Crystal med at finde sig selv og sine

virkelige evner? Én ting er sikkert; det umage par må stå sammen i
kampen mod en stærk fjende, der truer med at fjerne det ellers

ubrydelige link mellem alle soulfinders og efterlade
Benedictfamilien på afgrundens rand. CRYSTAL er tredje bind i
SOULFINDERS trilogien. Første bind hedder SKY, andet bind

PHOENIX.  Pressen skrev: »Jeg elsker serien og jeg synes at det er
en bog som næsten alle kan læse. Der er lidt af alt i den, og når man
læser den er det helt sikkert ikke en man vil give slip på … jeg tror
faktisk jeg vil sige at denne her er den bedste af dem alle tre … Jeg
er fuldstændig vild med den, og den måde som Joss Stirling skriver
på, med alle de overraskelser der kommer, og bare den måde hun
skriver på, bliver man helt suget ind i historie.« 10/10 stjerner –

Caroline, Boggnasker.dk »Bogen binder en perfekt sløjfe om hele det
spændende soulfinders univers og serien vil for altid have en god
placering på min bogreol. Jeg er sikker på jeg vil genlæse serien
rigtig mange gange.« ***** - Karin Hald, Skrivepulten »Hvis man
kigger på mine anmeldelser af de to forrige bøger, kan man vidst

roligt sige at jeg var ret begejstret for dem, derfor var mine
forventninger til den tredje bog også skruet helt op. Og jeg blev

bestemt ikke skuffet! Jeg tror godt denne kunne gå hen og blive min
favorit indtil videre! « ****** - Sabrinas blog »Hvis du ikke har

læst bøgerne. Så skynd dig ned, til den nærmest boghandler og få fat
i bøgerne. Du vil ikke fortryde det! … Da jeg fik vendt den sidst
side, (på under 24 timer, som det tog mig at læse den) fik jeg helt
lyst til at læse den først igen, for serien er fantastik.« ***** -
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