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Beautiful Creatures 1 - Stormvind Kami Garcia Hent PDF Ethan tæller ned til den dag, hvor han afslutter
Jackson High og kan flytte langt væk fra Gatlin, for én ting er sikkert: Der sker aldrig noget nyt i den lille,
fordomsfulde sydstatsflække. Hans mor er for nyligt død i en ulykke, og hans far har buret sig inde på sit

kontor i sorg, så hvad skulle holde ham tilbage? På det seneste er Ethan begyndt at have mærkelige drømme
om en pige, han aldrig har mødt. Det er blevet en besættelse for ham, og han føler sig både forelsket og lettere
sindssyg på en gang. Da skoleåret starter, og den smukke Lena Duchannes dukker op, bliver pigen fra hans
drømme pludselig lyslevende. Lena er befriende anderledes end alle piger på Jackson High, men også

skræmmende. Hun bor hos sin onkel, den besynderlige eneboer Macon Ravenwood, i byens ældste ejendom
– spøgelseshuset – og hun er fra første dag dømt ude af det lille samfund. Ethan mærker øjeblikkeligt en

stærk forbindelse imellem dem, som han ikke kan forklare eller modstå. De kan læse hinandens tanker og får
stærke fortidssyner om en tragisk kærlighed under den amerikanske borgerkrig. Sammen afdækker de en
verden i Gatlin, som er langt dybere og farligere, end Ethan i sin vildeste fantasi kunne have forestillet sig.
Lena og Ethan er som skabt til hinanden, men der hviler en forbandelse over Lenas skæbne, som vil blive
afgjort på hendes sekstenårs fødselsdag – og den nærmer sig. "Giv den her til fans af Stephenie Meyers

Twilight […] eller HBO's True Blood-serie, og de vil sluge samtlige 600 sider af denne paranormale romance
med gotiske træk." – SCHOOL LIBRARY JOURNAL
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