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De udødelige 2: Blå måne Alyson Noël Hent PDF Netop som Ever er begyndt at acceptere sine usædvanlige
evner som udødelig, rammes hendes elskede Damen af en mystisk sygdom, der truer hans hukommelse, hans
identitet – hans liv. I et desperat forsøg på at frelse ham rejser Ever til en mystisk dimension, hvor hun stifter
bekendtskab med hans grufulde forhistorie, som han ellers har gjort alt at holde skjult for hende. Men hun
finder også en oldgammel tekst, der afslører, hvordan tiden fungerer. Den blå månes opstigning varsler et
uhyggeligt valg for Ever – skal hun skrue tiden tilbage og frelse sin familie fra den ulykke, der tog livet af

dem, eller skal hun blive i nuet og redde Damen, der bliver svagere dag for dag?

Blå måne er andet bind i Alyson Noëls internationale bestsellerserie i seks bind om evigt liv, om at miste sine
kære, og om hvordan man ville forholde sig til sin omverden, hvis man blev påtvunget usædvanlige evner.

- Udkommer i 35 lande
- Nr. 1 på New York Times bestsellerliste

- Nr. 1 på Borders bestsellerliste
- USA Today bestseller

- Publishers Weekly bestseller

Læs også Riley Bloom-serien om hovedpersonen Evers lillesøster.

 

Netop som Ever er begyndt at acceptere sine usædvanlige evner som
udødelig, rammes hendes elskede Damen af en mystisk sygdom, der
truer hans hukommelse, hans identitet – hans liv. I et desperat forsøg
på at frelse ham rejser Ever til en mystisk dimension, hvor hun stifter
bekendtskab med hans grufulde forhistorie, som han ellers har gjort
alt at holde skjult for hende. Men hun finder også en oldgammel

tekst, der afslører, hvordan tiden fungerer. Den blå månes opstigning
varsler et uhyggeligt valg for Ever – skal hun skrue tiden tilbage og
frelse sin familie fra den ulykke, der tog livet af dem, eller skal hun

blive i nuet og redde Damen, der bliver svagere dag for dag?

Blå måne er andet bind i Alyson Noëls internationale bestsellerserie i
seks bind om evigt liv, om at miste sine kære, og om hvordan man

ville forholde sig til sin omverden, hvis man blev påtvunget
usædvanlige evner.

- Udkommer i 35 lande



- Nr. 1 på New York Times bestsellerliste
- Nr. 1 på Borders bestsellerliste

- USA Today bestseller
- Publishers Weekly bestseller

Læs også Riley Bloom-serien om hovedpersonen Evers lillesøster.
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