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Blodets bånd 4 - Overgange Amanda Hocking Hent PDF Alice er blevet forenet med sin elskede Jack, men
resten af klanen er nu spredt over det meste af kloden. Under et ophold hos Peter og May i Australien må

Alice endnu engang konstatere, at Peters fysiske tilstedeværelse griber forstyrrende ind i hendes sjæleliv, men
alt dette blegner, da Jack ringer med forfærdelige nyheder om bedsteveninden Jane. Janes grusomme skæbne
efterlader Alice i dyb sorg, men også fast besluttet på at gøre noget. Hun indleder en jagt på Janes morder, en

jagt, der fører hende langt ind i byens – og ikke mindst et sygt sinds – afkroge. Hendes færd bringer
voldsomme gensyn med både venner og gamle fjender, og i nattens mørke kan det være svært at gennemskue,
hvem der er hvem … Under jagten bliver Alice stillet over for store spørgsmål, for hvad skal man bruge evigt
liv til? Og Jack og Alice må se i øjnene at deres kærlighed til trods, kan sandheden både være svær at fortælle

og svær at høre.

 

Alice er blevet forenet med sin elskede Jack, men resten af klanen er
nu spredt over det meste af kloden. Under et ophold hos Peter og
May i Australien må Alice endnu engang konstatere, at Peters

fysiske tilstedeværelse griber forstyrrende ind i hendes sjæleliv, men
alt dette blegner, da Jack ringer med forfærdelige nyheder om

bedsteveninden Jane. Janes grusomme skæbne efterlader Alice i dyb
sorg, men også fast besluttet på at gøre noget. Hun indleder en jagt
på Janes morder, en jagt, der fører hende langt ind i byens – og ikke
mindst et sygt sinds – afkroge. Hendes færd bringer voldsomme
gensyn med både venner og gamle fjender, og i nattens mørke kan
det være svært at gennemskue, hvem der er hvem … Under jagten
bliver Alice stillet over for store spørgsmål, for hvad skal man bruge



evigt liv til? Og Jack og Alice må se i øjnene at deres kærlighed til
trods, kan sandheden både være svær at fortælle og svær at høre.
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