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Blodets bånd #2: Hyænelatter Pernille Eybye Hent PDF Den unge forfatter debuterede i 2002 og dette er
hendes syvende bog. Her er hun gået i de mørke kræfters retning og fortæller en meget fængende

vampyrhistorie i den ny serie Blodets bånd i foreløbig 2 bind - en serie om kærlighed, mystik og mørke
kræfter. I Blodsøstre præsenteres vi for hovedpersonen vampyren Kassie, som lever et forholdsvis almindeligt
liv med sine tre søstre - undtagen når der skal "tankes op" med blod. Hun møder fyren Leo og har et forbudt

forhold til farlige Viking, hele tiden med de unaturlige vampyrjægere efter sig. I bind to Hyænelatter
fortsætter vampyrjægerne med at spille en stor rolle i Kassies liv. Til sidst må hun gå til Viking og bede om
hjælp! Leos magiske kræfter kommer mere og mere til udtryk og heksen Liliana kommer i spil. Begge bøger
har fængende omslag og der er både spænding, passion, sex og uhygge. De er skrevet i et godt og flydende

sprog.
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