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Missionen er sat i værk. Med blodet som sit eneste våben og med de følelser, der manifesterer budskabet,
kaster Victoria sig ud i kampen. Helt tæt på Hector skal hun sikre sejren. Men intet går som forventet.

I ondskaben finder Victoria svar på vitale spørgsmål, der sender hende ud i en afgørende vendetta, der truer
med at koste hende dyrt. Nødtvungent må hun acceptere Lucas og Alexander i en magtfuld forening, der vil

revolutionere vampyrsamfundet for altid.
Fortidens dæmoner bekæmpes, og i kulissen venter uforudsete forandringer. I sin endegyldige skæbne finder

Victoria omsider sig selv. Lykken synes fuldbragt … men er alle fjender besejret?

Om Nattens Sanger – Besat skrev pressen:

”Bogen er på mange områder langt mere værd end bøger som ’Twilight’.”
– Boggnasker

”Den rørte noget helt specielt i mig … Jeg har fået troen tilbage på at der stadig findes vampyrhistorier
derude der skal fortælles.”

– Bøger på tværs

Uddrag af bogen:

Jeg stirrede rådvildt på ham, mens jeg søgte efter forståelse. Mit hjerte var ved at blive knust igen. Som da
Rebecca døde, slog det revner og truede med at splintres i tusind stykker. Men der var ingen sorg. Det var

angsten, der knuste det.
”Caritas!” hviskede jeg halvkvalt. ”Åh ... nej!”

Så, i en eksplosion af panik, svævede jeg gennem mørket. Jeg kunne høre, at min elskede fulgte mig. Det var
ikke forbi. Faren eksisterede stadig og overgik den ondskab, jeg troede, jeg havde bekæmpet. Jeg havde lovet
at beskytte dem, og nu afhang deres liv af mig. Dette var det altafgørende slag. Dette var selve formålet med,

at jeg i min skæbne var blevet velsignet med at have følelser.

Om forfatteren:
CHRISTINA BONDE blev født i 1978 i Fredericia. Hun er opvokset i Kolding og bor stadig på egnen

sammen med sin familie. Christina er uddannet sygeplejerske, men arbejder nu som forfatter og selvstændig.

Læs mere om serien Nattens Sanger på www.christinabonde.dk
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