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Daggry Stephenie Meyer Hent PDF Sidste bind i Meyers verdenssucces om pigen Bella og vampyren
Edwards altsopslugende kærlighed. Uventede farer truer, og vampyrklanen må samle tvivlsomme allierede –

og opleve frafald blandt de tætteste venner ...

Efter de foregående års turbulente begivenheder ser det endelig ud til, at Bella er på vej mod det liv, som hun
ønsker: Edward har modstræbende indvilliget i at gøre Bella til vampyr, når først de er blevet gift – og selv
om Bella ikke har den fjerneste lyst til ægteskab, er hun villig til at betale den pris, lige som hun har affundet
sig med, at hendes kommende liv som vampyr vil koste hende både familie og venner, ikke mindst hendes

intense venskab med varulven Jacob Black.

Alting er således helt idyl, men allerede på Bella og Edwards bryllupsrejse bliver deres planer slået ud af
kurs. Fuldstændig ukendte sider af vampyrenes natur viser sig, og det er højst tvivlsomt om Bella kan klare
dette - for slet ikke at tale om, hvorledes den dødsensfarlige Volturi-klan vil forholde sig til begivenhederne.
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