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New Moon - Nymåne Stephenie Meyer Hent PDF NYMÅNE er den åndeløst spændende fortsættelse af
bestselleren TWILIGHT (TUSMØRKE), som har gået sin sejrsgang verden over. For Bella Swan er der én
ting i verden, som er vigtigere end livet selv: Edward Cullen. Deres kærlighed er vigtigere end alt andet. Så
da Edward og hele hans familie, efter en særdeles uheldig og livstruende situation med et lille blødende snit i
Bellas finger, vælger at forlade Forks og forvinde ud af Bellas liv for altid, har hun svært ved at finde kræfter
eller vilje til overhovedet at stå op og komme afsted til high school. Ganske langsomt vender hun dog tilbage
til noget, der i det mindste på overfladen minder om en hverdag. Ikke mindste takket være venskabet med

Jacob Black, der bor lidt væk i indianerreservatet. Sammen med ham opsøger Bella vilde og farlige
situationer for i det mindste ved gyset at føle sig i live. For Jacob udvikler det sig dog til mere end venskab,
og da han som en af de få i området har mistanke om Edwards sande natur og selv begynder at udvikle

overnaturlige træk, sættes Bella og hans forhold på en alvorlig prøve. Ikke mindst da Bella finder ud af, at
Edward tror, at hun er død, og derfor selv udtænker en plan for, hvordan han kan begå (vampyr)selvmord. Vil
Bella mod alle odds kunne redde Edward - og hvilke personlige omkostninger vil det have denne gang ...?
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