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Unremembered 1: Uden minder Jessica Brody Hent PDF “ Freedom Airlines’ flight 121’s tragiske styrt over
Stillehavet i aftes er fortsat omgærdet af mystik. Eksperter arbejder i døgndrift på at identificere den foreløbig
eneste overlevende passager, en sekstenårig pige. Læger på hospitalet i Los Angeles, hvor den unge kvinde er
indlagt, bekræfter, at hun lider af omfattende hukommelsestab og ikke kan huske noget forud for ulykken.”
Ingen ved, hvem pigen er, hvordan hun slap fra flystyrtet med livet i behold, og hvorfor hun hverken står
opført på passagerlisten eller i nogen offentlige registre. Netop som hun er ved at forlige sig med, at hun er

helt alene i verden, dukker en ung mand op ud af den blå luft. Han påstår, at de kendte hinanden før flystyrtet.
Og at de var forelskede. Men kan hun stole på ham …? UDEN MINDER er første bog af Unremembered-

trilogien.

 

“ Freedom Airlines’ flight 121’s tragiske styrt over Stillehavet i aftes
er fortsat omgærdet af mystik. Eksperter arbejder i døgndrift på at

identificere den foreløbig eneste overlevende passager, en
sekstenårig pige. Læger på hospitalet i Los Angeles, hvor den unge

kvinde er indlagt, bekræfter, at hun lider af omfattende
hukommelsestab og ikke kan huske noget forud for ulykken.” Ingen

ved, hvem pigen er, hvordan hun slap fra flystyrtet med livet i
behold, og hvorfor hun hverken står opført på passagerlisten eller i
nogen offentlige registre. Netop som hun er ved at forlige sig med, at
hun er helt alene i verden, dukker en ung mand op ud af den blå luft.

Han påstår, at de kendte hinanden før flystyrtet. Og at de var
forelskede. Men kan hun stole på ham …? UDEN MINDER er første

bog af Unremembered-trilogien.
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