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Bree Tanners korte liv efter døden Stephenie Meyer Hent PDF Bree Tanner kan knap nok huske, hvordan
hendes liv var, før hun blev vampyr. I stedet er stort set hvert øjeblik opfyldt af en umættelig tørst efter blod
… og når hun ikke er optaget af jagt, kræver det alle de nyligt skærpede sanser og kræfter at overleve i

flokken af nyfødte vampyrer.
Da Bree finder en uventet ven i den få måneder ældre vampyr, Diego, opdager de, at de kun er brikker i et

dødsensfarligt spil, udtænkt af deres mystiske skaber. Men hvordan slipper man væk og af sted med
dobbeltspil, når man slet ikke kender reglerne …

I endnu en uimodståelig blanding af fare, spænding og romantik fortæller Stephenie Meyer den isnende
historie om den nyfødte vampyrhær, mens den forbereder sig på angrebet på Bella Swan og Cullen-klanen,

helt frem til den uafvendelige slutning

Lydbogen er indlæst af Christine Albrechtslund.
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