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Skyggekysset Richelle Mead Hent PDF Rose vil gerne følge sit hjerte, men hvad nu hvis det betyder, at hun
mister sin bedste veninde for evigt?

Rose Hathaway ved, at det er forbudt at elske en anden vogter. Hendes bedste veninde Lissa - den sidste
Dragomir-prinsesse - skal altid komme i første række. Men da det nu drejer sig om superskønne Dimitri

Belikov, så er det bare svært at overholde reglerne.

Siden Rose slog sine første Strigoi ihjel, har hun ikke følt sig særlig godt tilpas. Noget mørkt er begyndt at
fylde hendes sind, og spøgelsesagtige skygger advarer om, at en frygtelig ondskab nærmer sig skolens

område. Og nu da Lissas og Roses værste fjende, Victor Dashkov, spøger igen, er Moroi-samfundet i højeste
alarmberedskab.

At lyve over for Lissa om Dimitri er én ting, men pludselig er der mere end venskab på spil. De udøde lusker
omkring, og de vil have hævn for de liv, Rose har taget. I en mareridtsagtig kamp må Rose vælge mellem

livet, kærligheden og de to personer, der betyder allermest for hende. Spørgsmålet er, om hendes valg betyder,
at kun den ene kan overleve?
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Rose vil gerne følge sit hjerte, men hvad nu hvis det betyder, at hun
mister sin bedste veninde for evigt?

Rose Hathaway ved, at det er forbudt at elske en anden vogter.
Hendes bedste veninde Lissa - den sidste Dragomir-prinsesse - skal

altid komme i første række. Men da det nu drejer sig om
superskønne Dimitri Belikov, så er det bare svært at overholde

reglerne.

Siden Rose slog sine første Strigoi ihjel, har hun ikke følt sig særlig
godt tilpas. Noget mørkt er begyndt at fylde hendes sind, og

spøgelsesagtige skygger advarer om, at en frygtelig ondskab nærmer
sig skolens område. Og nu da Lissas og Roses værste fjende, Victor
Dashkov, spøger igen, er Moroi-samfundet i højeste alarmberedskab.

At lyve over for Lissa om Dimitri er én ting, men pludselig er der
mere end venskab på spil. De udøde lusker omkring, og de vil have
hævn for de liv, Rose har taget. I en mareridtsagtig kamp må Rose
vælge mellem livet, kærligheden og de to personer, der betyder

allermest for hende. Spørgsmålet er, om hendes valg betyder, at kun
den ene kan overleve?
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