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Da Victoria forelsker sig i den mystiske godsejer, befinder hun sig
pludselig i en verden af vampyrer. Hun havner i en stridighed, der
kan koste hende livet, og hun bliver midtpunkt i et farefuldt spil af
bedrag og altopslugende begær. Undsætningen viser sig at komme
fra en ældgammel mytologi, som giver Victoria en central plads i

vampyrernes verden, men samtidig kræver valg, der mentalt er ved at
flå hende over i to. Fjender truer overalt, og skæbnen synes umulig.

Hvem kan Victoria stole på, og hvor langt tør hun gå for
kærligheden? Om forfatteren Christina Bonde (f. 1978) er young
adult-forfatter af dark fantasy, gys og paranormal romance. Hun er
oprindeligt uddannet sygeplejerske, men arbejder nu som forfatter og
selvstændig og har udgivet flere anmelderroste romaner, heriblandt
Nattens sanger. www.christinabonde.dk Trilogien er samlet i et værk

med "Besat", "Skæbne" og "Følelse".
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