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Mørke Rikke Schubart Hent PDF “Helenes hånd rystede let, da hun satte fingeren på dørklokken. Bag
dørtelefonen var stukket små, krøllede visitkort i klemme med invitationer til massage, coaching og

escortservice. Blandt dem var et sort kort med gotiske bogstaver i guld:

WANT TO KNOW YOUR FUTURE?

ASK

PETER LEE, Soothsayer

27 Mandeville Place, phone (0)20 7387 8776

by appointment only”

Vampyren Natascha er flygtet fra det danske politi og har taget Rosa med sig. Rosa er del af en hemmelig
plan, der vil bryde Balancen mellem mennesker og vampyrer.

Helene tager til London for at finde hjælp. Hvem er Natascha egentlig? Hvor er Rosa? Er det for sent at ændre
den dystre fremtid, sandsigeren Peter Lee viser hende? Og hvad vil der ske, når døren til de dødes rige bliver

åbnet?

Opgøret mellem levende og døde trækker blodige spor gennem Europa og ender i Oświęcim, Polen.

Mørke er andet bind i en trilogi.
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