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Angel 2 - Forrådt L.A. Weatherly Hent PDF Kun Willow er i besiddelse af de kræfter, som det vil kræve for at
overvinde den ondsindede Englenes Kirke, og kirken skyer ingen midler for at stoppe hende. Men Willow
står ikke helt alene. Hun har sluttet sig sammen med Alex, der udover at være veltrænet englejæger, også er
blevet Willows kæreste. Men deres kærlighed kan ikke ændre på det faktum, at Willow er halvengel, så da
Alex slår sig sammen med en gruppe englejægere, bliver Willow behandlet som en paria, man ikke kan stole
på. Willow har aldrig følt sig mere alene ... men så dukke Seb op. Seb er også halvengel, og han har ledt efter
Willow hele sit liv. Willow var overbevist om, at intet kunne rokke ved hendes kærlighed til Alex, men Seb er
... Seb er ligesom hende og ved, hvad hun føler og tænker. Seb komplicerer alt - og samtidig er anden bølge

af engle på vej ...
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