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En halv måne Jonas H. Van Zaane Hent PDF Forlaget skriver: Da diplomatiet fejler, og krigen bryder ud,
bliver Jorans, Veronas og Marcus´ liv forandret for altid. Selvom de bor i hver deres land, vil krigen påvirke
dem alle, og hver især må de påbegynde deres nye liv i riger plaget af frygt. Men selv i håbløshed og mørke
kan der findes lys, og da det ikke er for sent at stoppe storkrigen, der truer alle nationerne, sætter Marcus sig
for at gøre netop dette, men i skyggerne lurer en ældgammel fare, der ikke har i sinde at lade lyset brænde.
Mod øst gør Sinja samtidig et fund, der ikke kun vil ændre hendes eget liv, men også livet for dem omkring

hende.             

Uddrag af bogen
Marcus kunne se trægrænsen omkring hundrede meter foran sig, men instinktivt satte han farten ned og
sørgede for at træde så forsigtigt som muligt, så en knækkende kvist ikke ville afsløre hans position for

eventuelle fredløse, der måtte befinde sig tæt ved. Marcus måtte holde et forskrækket gisp tilbage, da en stor
silhuet passerede mellem to store træer ikke mere end halvtreds meter fra ham. Skikkelsen kunne umuligt

være et menneske. For det første var skikkelsen ikke høj nok, for det andet bevægede den sig for krybende og
med for høj hastighed. En blanding mellem et skrig og et hvæs frøs Marcus´ knogler til is. En skabning krøb
langsomt frem mod ham, skyen over månen forsvandt, og han udstødte et gisp. Skabningens lange tunge

pilede ud mellem de lange, sylespidse tænder.               

Om forfatteren  
Jonas H. van Zaane bor og studerer i København. Han har altid været vild med at læse, alt lige fra historiske
romaner til fantasy. Har siden folkeskolen skrevet som en hobby, men har først nu fået færdigskrevet En halv

måne, som er første bind i en planlagt trilogi. 
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