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farefuld kærlighed.

Bella Swan er flyttet til Forks, en våd og tåget soveby omgivet af store skove i staten Washington. Hun
forventer ikke andet end regn og kedsomhed, men da hun møder den gådefulde Edward Cullen, sker der en på
samme tid vidunderlig og dybt foruroligende forandring i hendes liv. Blandt Edwards mange hemmeligheder,
er der én altafgørende omstændighed, der vil kunne koste Bella livet – og truslen kommer både fra Edward og
fra hans slægtninge. Edward er vampyr, en hemmelighed som det hidtil er lykkedes ham at skjule, men hans
fascination af Bella, gør det vanskeligt for ham at kontrollere de stærke kræfter både i ham selv og i hans

omgivelser.
Midt i deres stærke tiltrækning balancerer Edward og Bella på en knivsæg mellem begær og stor fare.

Første del af Stephenie Meyers Tusmørke-serie på i alt fire bind udkom i USA i 2005. Siden er seriens
popularitet vokset eksplosivt, først og fremmest i hjemlandet, men også i Frankrig, Spanien og Storbritannien
har serien erobret førstepladser på bestsellerlister. Så stor er Meyers indflydelse i diverse teenageværelser, at

Time Magazine havde hende på listen over verdens 100 mest indflydelsesrige mennesker.
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