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Eclipse - Formørkelse Stephenie Meyer Hent PDF Tredje bind i Stephenie Meyers fænomenale TWILIGHT-
serie indeholder både vildskab, lidenskab og mørk romantik. En række bestialske mord i Seattle vækker

opsigt og uro, ikke mindst blandt Edward og hans familie. De er ikke i tvivl om, at det er nyfødte vampyrer,
der står bag, og hvis mordene fortsætter, kan de trække Volturiernes dødsensfarlige opmærksomhed mod

Seattle og Cullen-klanen. Samtidig kredser den smukke, men frygtindgydende vampyr, Victoria omkring den
lille by Forks på udsigt efter hævn over Bella. Mens ydre farer trænger sig på fra alle sider, er Bella kastet ud
i følelsesmæssigt kaos. Hun er tvunget til at træffe et næsten umuligt valg mellem sin kærlighed til Edward og

sit stærke venskab med Jacob – vel vidende, at hendes beslutning kan antænde den gamle kamp mellem
vampyrer og varulve og dermed få konsekvenser, der rækker langt ud over hende selv.
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