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Besat - Nattens Sanger Christina Bonde Hent PDF For 23-årige Victoria Rose er livet en kamp mod de
følelser, der afholder hende fra at leve det. Hendes tilværelse er præget af eftervirkningerne fra et overfald,
der har spoleret hendes selvværd og frarøvet hende troen på kærligheden – indtil den dag hun møder Lucas.
I et skæbnesvangert opgør med fortiden forandrer Lucas ikke bare Victorias liv, men hele hendes virkelighed.
Hun befinder sig pludselig i en verden af vampyrer og havner i en stridighed, der er ved at koste hende livet.
Undsætningen viser sig at komme fra en ældgammel fatalistisk overbevisning, der vil give Victoria en central

plads i vampyrernes verden, men samtidig kræver valg, der mentalt er ved at flå hende i to halvdele.
Hvilken løsning skal vælges, når kærligheden splitter mod hver sin verden, og når skæbnen synes umulig?

Kan hjertet forenes i den bestialske sandhed, og hvor langt tør Victoria gå for at efterstræbe lykken?
Besat er den første roman i vampyrserien Nattens Sanger.

Uddrag af bogen:
Jeg lukkede øjnene og lyttede til den bløde sang. Dragende – som sødmen af hans duft. Så forsvandt

nærheden og ændrede sangen.
”Jeg håber ikke, at jeg forskrækkede dig?”

Jeg hev luften ind og åbnede øjnene. I sekunder så jeg mig anspændt omkring, før mit blik standsede.
Som lyn fra en klar himmel gik hele min verden i stå. Alt hvad jeg var, mit liv, min fortid og min fremtid,

forsvandt som ved et trylleslag, og tilbage var kun nuet. Og selv om nuet forekom helt uvirkeligt, stod alting
lysende klart. Verden i nutiden føltes knivskarp! Manden foran mig var min verden, min nutid. Han stod så

skarpt, at alt andet fuldstændig blegnede. Jeg var besat.

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.
Nattens Sanger – Besat er hendes anden roman.

www.christinabonde.dk
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