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Månens børn Christina Bonde Hent PDF Den 18-årige Stella har aldrig forstået, hvorfor hendes forældre

forlod hende. Hun er opvokset hos sin enlige, omrejsende onkel Peter, men den rodløse tilværelse har aldrig
givet hende chancen for at knytte nære bånd eller forstå sin identitet. Da Peter bliver ansat på det

velrenommerede stutteri Hope Heste, flytter Stella med. Her falder hun for den charmerende Andrew Hope,
men det bliver hurtigt hans tilknappede storebror Thomas, hun forelsker sig i. Stella erfarer dog snart, at
brødrene skjuler en dyster hemmelighed: Thomas er varulv. Stellas tilværelse forandres drastisk, da hun

opdager, at hun er gravid. Ingen ved hvem af brødrene, der er faren, men en monstrøs gruppe fanatikere vil
for enhver pris forhindre hende i at føde Thomas’ barn. Og mens Stella kæmper for sin overlevelse, lærer hun

langsomt mere om sin fortid. En fortid, der kommer til at have altafgørende betydning for fremtiden …
Uddrag af bogen: Manden vendte sig skælvende. Knoglerne knækkede genkendeligt. ”Er du Stella? Barn af
månen?” Jeg bakkede rædselsslagen. Månen var som syre, der ætsede huden. Jeg ville skrige, men Sassoluna

strakte sig kraftfuldt og gav mig ingen luft. De fem mænd rystede. De stirrede mod min mave, mens
rystelserne blev voldsommere. Jeg lyttede til de dyriske lyde som driftige ekko i mig selv. Jeg forstod tonen
uden at forstå sproget. ”Månebarn,” hviskede manden opløst og lod blikket bore sig ind i mit. ”Kredsen

idømmer dig døden!” Han stønnede forpint og rev T-shirten åben. Minuttet efter overtog månen magten og
udslettede alt. Fem skikkelser krummede sig sammen og rejste sig frygtindgydende i skrækkelige hyl. Om
forfatteren: Christina Bonde blev født i 1978 i Fredericia. Hun er opvokset i Kolding og bor stadig på egnen

sammen med sin mand og deres to børn. Christina er uddannet sygeplejerske, men arbejder nu som
selvstændig. Månens børn er hendes debutroman.

 

Den 18-årige Stella har aldrig forstået, hvorfor hendes forældre
forlod hende. Hun er opvokset hos sin enlige, omrejsende onkel

Peter, men den rodløse tilværelse har aldrig givet hende chancen for
at knytte nære bånd eller forstå sin identitet. Da Peter bliver ansat på
det velrenommerede stutteri Hope Heste, flytter Stella med. Her

falder hun for den charmerende Andrew Hope, men det bliver hurtigt
hans tilknappede storebror Thomas, hun forelsker sig i. Stella erfarer
dog snart, at brødrene skjuler en dyster hemmelighed: Thomas er
varulv. Stellas tilværelse forandres drastisk, da hun opdager, at hun



er gravid. Ingen ved hvem af brødrene, der er faren, men en
monstrøs gruppe fanatikere vil for enhver pris forhindre hende i at
føde Thomas’ barn. Og mens Stella kæmper for sin overlevelse,

lærer hun langsomt mere om sin fortid. En fortid, der kommer til at
have altafgørende betydning for fremtiden … Uddrag af bogen:

Manden vendte sig skælvende. Knoglerne knækkede genkendeligt.
”Er du Stella? Barn af månen?” Jeg bakkede rædselsslagen. Månen
var som syre, der ætsede huden. Jeg ville skrige, men Sassoluna
strakte sig kraftfuldt og gav mig ingen luft. De fem mænd rystede.
De stirrede mod min mave, mens rystelserne blev voldsommere. Jeg
lyttede til de dyriske lyde som driftige ekko i mig selv. Jeg forstod
tonen uden at forstå sproget. ”Månebarn,” hviskede manden opløst
og lod blikket bore sig ind i mit. ”Kredsen idømmer dig døden!” Han
stønnede forpint og rev T-shirten åben. Minuttet efter overtog månen
magten og udslettede alt. Fem skikkelser krummede sig sammen og

rejste sig frygtindgydende i skrækkelige hyl. Om forfatteren:
Christina Bonde blev født i 1978 i Fredericia. Hun er opvokset i
Kolding og bor stadig på egnen sammen med sin mand og deres to
børn. Christina er uddannet sygeplejerske, men arbejder nu som

selvstændig. Månens børn er hendes debutroman.
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