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After - Mødet Anna Todd Hent PDF Tessa er en pæn pige. Hun har en dejlig, loyal kæreste derhjemme og er
dygtig og ambitiøs i skolen. Men så møder hun Hardin. En mørkhåret dreng med britisk accent og

tatoveringer. Hardin er helt anderledes end de fyre, Tessa er vant til at hænge ud med. Han er flabet og
upålidelig. En type Tessa normalt hader, lige indtil de to ender alene på Hardins værelse. Der er noget ved
Hardin og hans mystiske fortid, som Tessa tiltrækkes af. Hun er sikker på, at han slet ikke er så hård i filten,

som han giver sig ud for at være.

Men Tessa har allerede den perfekte kæreste derhjemme, så hvorfor er hun overhovedet interesseret i Hardin?
Han har kun fordomme tilovers for pæne piger som hende.

Måske fordi det føles som forelskelse.

Anna Todds fan fiction-serie "After" om Tessa og Hardin er læst mere end én milliard gange på internetsiden
Wattpad.
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