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Hjertets Kald Camilla Wandahl Hent PDF Hjertets Kald er den direkte fortsættelse af Havets Tåre - en
overnaturlig kærlighedshistorie for de læsere, der ikke kan komme igennem flere hundrede tætskrevne sider,
som genren ellers ofte byder på. Den populære forfatter Camilla Wandahl tager sine læsere alvorligt og er her

tilbage med en havfruehistorie, der berører emner som kærlighed, identitet, magt og det at blive voksen
og tage ansvar for sig selv.

Lejla er i sommerhus med sine forældre. Savnet til Seth, som hun ikke har hørt fra, siden han forsvandt i
havet, er næsten ubærligt. Plaget af mareridt om den onde Lorex vågner Lejla op på stranden om natten med
en uimodståelig lyst til at kaste sig i havet. Hun har stadig perlen, der kan forvandle hende til en havfrue,
selvom det kun er for to timer – og livsfarligt. Men Lejla ved, at Seth ville gøre alt for at holde hende fra

vandet. Spørgsmålet er dog, hvor længe hun kan holde sig fra Seth og dermed perlen?

Lejla befinder sig i sit livs dilemma. Kan hun opgive livet på land og sine forældre – som endelig lader til at
være ved at finde hinanden igen – for en fyr, hun næsten ikke kender?

Seth kan ikke leve uden havet, der er så livsfarligt for Lejla – men kan hun overleve uden Seth?
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