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Altid håb Colleen Hoover Hent PDF I opfølgeren til Colleen Hoovers #1 New York Times bestseller Uden
håb (Hopeless 1) er det den charmerende fyr Dean Holder, der fortæller sin version af historien om Sky og

deres forhold.

Nogen gange er man tvunget til at se sig tilbage og acceptere sin fortid for at kunne se fremad og leve livet.

Uden håb prøver Sky at forstå de hemmeligheder, minder og modsatrettede følelser, der opstår sammen
med Dean, men hans fortid forbliver lidt af et mysterie. I Altid håb får man et indblik i hans følelsesliv og alt
det, han er formet af. For det viser sig, at Dean er traumatiseret af et minde om en lille pige, og at han hele sit
liv har forsøgt at frigøre sig fra en overvældende skyldfølelse. Han havde dog aldrig forudset, hvor hårdt det

ville være endelig at møde den pige igen og finde den ro, han så desperat ønsker.
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