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Ceremonin Kiera Cass boken PDF Ceremonin är första boken av fem i Kiera Cass enormt populära

fantasyserie. Hungerspelen möter The Bachelor i denna internationella bästsäljare.

Om du fick en chans att vinna både kärlek och ett bättre liv, skulle du ta den, även om det innebar att du var
tvungen att ompröva allting du tidigare trott på? För trettiofem tjejer är The Selection deras livs chans, en
möjlighet att fly det liv och den kast de är födda i och istället leva i lyx och rikedom. De ska få bo i det

kungliga slottet, tävla om att vinna prins Maxons hjärta och om att bli Illéas nästa drottning. America Singer
har aldrig drömt om den typen av liv och hon vill absolut inte vara en del av en kungafamilj som förtrycker
sina undersåtar. Men kanske är saker inte riktigt vad de ser ut att vara kanske har America och prins Maxon

mer gemensamt än vad hon vågat drömma om?
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