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Vampyrens pagt Mette Sejrbo Hent PDF Efter kampen mod den mørke er Emilie og Jonas genforenet, og
deres bånd atter knyttet. Siden opgøret har de samlet beviser, som kan bringe vampyren Van der Maas i

alvorlige problemer med Matelli-klanen.

Men selvom de begge nyder deres forening, er de er ikke længere de to sorgløse unge, der forelskede sig.

Emilie må sammen med sine søstre ruste hele vølvesamfundet, nu hvor det står klart, at den mørke blot er en
lille brik i et større spil.

Jonas og hans familie, der hele deres liv har hadet heksene, skal ligeledes omstille sig til at se dem som deres
allierede imod en større fjende.

Vampyren må slås for sin eksistens på grund af hans piges afsløring. Et gammelt had til Rådet bliver
udfordret, da hemmeligheder om deres ophav, om Loven og om den strid, der hærger internt, bliver blotlagt

bid for bid.

Vampyrens pagt er tredje bind i Ulfhedin-sagaen, en mytologisk fantasyserie for voksne.
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