Nascido para a Escuridao: Destino imortal 1 (Portuguese Edition)

A musica de Alec e tao escuro como o
beijo do vampiro e mortal, mas Nicole vai
arriscar tudo, incluindo a sua vida, a
ama-lo.
Nicole Ashe e a menina
americana media, exceto que ela passa a
trabalhar para um vampiro e nao percebem
isso. Mas tudo isso muda quando seu chefe
envia-la para convencer um musico de rock
local - gala, para ajuda-los a recuperar uma
antiga reliquia que poderia ser a resposta a
maldicao do vampiro. Nicole logo descobre
que Alec e um vampiro ... e completamente
irresistivel.
Ha algo sobre a Nicole que
mexe com a fome de Alec quase fora de
controle, mas ele faria qualquer coisa para
protege-la ... ate de si mesmo.
Nicole e
destinado para um mundo de trevas que ela
nao pode sequer comecar a imaginar, e
amor que pode transcender a eternidade.
Este livro foi traduzido a partir da versao
original em Ingles .
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