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Perfekt Cecelia Ahern Hent PDF Celestine North lever i et samfund, der kræver perfektion. Efter at være

blevet mærket som FLOSSET af den moralske domstol, har Celestine mistet sin frihed. Dommer Crevan har
erklæret hende til at være samfundets største trussel, og hun lever nu under jorden, konstant på flugt fra

myndighederne. Med sig har hun den indadvendte, men stærkt attraktive Carrick, det eneste menneske hun
kan stole på – og sammen har de en plan, der kan få hele det PERFEKTE samfund til at smuldre. Dommer

Crevan har overtaget, og tiden er ved at løbe ud for Celestine, der er nødt til at træffe en livsfarlig beslutning :
Skal hun redde sig selv eller sætte livet på spil for at redde alle de andre FLOSSEDE? Og vigtigst af alt: Kan

hun bevise, at man ikke skal være fejlfri for at være et menneske?
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