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Fortidens Identitet Christina Brok Hent PDF Uden erindring om sin fortid og uden at vide, hvorfor folk
omkring hende reagerer som de gør, må Amber lære at tilpasse sig det barske bandemiljø blandt byens

uønskede borgere. Hendes lighed med Adis’ afdøde kæreste placerer hende midt i en krig, der meget vel kan
koste hende, og andre, livet.

I sin søgen efter en identitet må Amber lære at skelne ven fra fjende, se bag om løgne og ikke mindst beslutte
sig for, om Adis’ fortid overhovedet betyder noget.

Da Adis giver Tjeck til opgave at træne Amber, bliver han inddraget i den krig, der finder sted omkring ham –
langt mere end han ønsker.

Tjecks alliance med Adis hænger i en tynd tråd, da han ikke bare forelsker sig i Amber, men også indleder et
forhold til Kattie, der allerede har en kæreste i Clay, Adis’ næstkommanderende.
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