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Beautiful Creatures 4 - Udfriet Kami Garcia Hent PDF Ethan Wate har brugt det meste af sit liv på at længes
væk fra den stillestående sydstatsflække Gatlin. Men han havde aldrig forestillet sig, at han ville blive
tvunget til at forlade byen og venner og familie uden at sige farvel. Da han kommer til bevidsthed efter

springet fra vandtårnet, befinder han sig i en åndelig parallelverden til Gatlin, hvor han møder sin afdøde mor.
Han er glad for at kunne være sammen med hende, men ulykkelig over at være adskilt fra Lena. Han har
derfor kun ét mål: at finde en vej tilbage til Lena og den dødelige verden. For at kunne det må han have

adgang til Casterkrøniken hos Det Fjerne Førerskab og destruere den side, hvorpå hans skæbne allerede står
nedskrevet. Det medfører en lang farefuld rejse, der bringer ham tæt på ondskabens væsen.

Hjemme i Gatlin venter Lena på en slags tegn fra Ethan, så hun ved, at han ikke er borte for altid, og hun er
klar til at gøre, hvad der end kræves for at få ham tilbage – også at sætte venner og families liv på spil. Da
hun finder ud af, at Ethan har brug for Månebogen, som Abraham Ravenwood er i besiddelse af, går hun i

forhandling med Abraham, vel vidende at prisen er høj.

Nu hvor Lena og Ethan befinder sig i hver deres verden, må de have blind tillid til hinanden og samarbejde
imod alle odds for at ændre på skæbnen. Men intet er uden omkostninger i mødet mellem Gatlins og

casternes verden.
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