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Forlagets beskrivelse:
Blodtørstige dæmoner, der ønsker at udslette menneskeracen. Gabriel deler sin krop med sådan en, og er

derfor ikke fremmede over for den overnaturlige verden. Men da han møder den smukke Adeline, ændres alt.
Kan han tæmme valkyrien i kvinden, som hans dæmon ikke kan leve foruden, eller vil Adeline blive hans

død?

Hvad nu hvis der findes mere, end hvad menneskets øje kan se? Adeline ved, at der gør. Noget mørkt er
indespærret i hendes krop og har fået hende til at slå ihjel. Den frygtindgydende kriger Gabriel er sikker på, at

han kan hjælpe hende, men kan han?

Uddrag fra bogen:
Adeline kan intet gøre, da valkyrien river sig løs fra hendes psykiske greb. De skarpe klør flænser Gabriels
maveskind, mens Adeline skriger af rædsel. Hun ser ind i hans forbavsede øjne, der skifter fra hans egne

metalgrå til uglens hvide. Stilhed!

Adelines hjerteskærende skrig får koldsveden til at springe frem på Gabriels hud. Hjertet stopper med at
pumpe blodet rundt, men alligevel føles det værre, da hendes skrig ender, og tavsheden er det eneste, der

fylder de kolde gader.
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