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BLODETS HVISKEN Malou Alstr\u00f8m Hent PDF Ansgar lever et stilfærdig liv i sit kloster i 1325 indtil
den dag, Valentin opsøger ham ved messe og beder ham om at være hans page. Men langsomt begynder

facaden at krakelere for Valentin; Valentin begynder at begære Ansgar, som en mand begærer en kvinde, og
tabt for Valentins hænder bliver Ansgar omskabt til vampyr. Kuet og i åndelige smerter lægger Ansgar sig i

jorden for den evige søvn. Flere tusinde år senere vågner Ansgar op fra sin søvn og drager til Italien og møder
den paranormale forsker Khaylar. Ansgar møder ligeledes den ældre professor i filosofi, Marsellus, som bliver
som en far for ham. Ansgar lever i pagt med tiden i sit Italien, og her møder han også to unge vampyrer Cyrus
og Abigail, som til sidst bliver hans følgesvende og hans egen lille familie. Nu er det på tide at konfrontere
Valentin med det, som han var ... Uddrag af bogen Han slår nu på hænderne, som har fundet ind under hans
kjortel, og suger al varmen ud fra hans hud, og han forsøger at dreje sig for at slippe fra hænderne. Så mærker
han det smertelige greb i håret, og han skriger i angst og raseri. Hans hånd finder vej ind under puden og
griber om skæftet. Han svinger bladet i en halv bue, lægger kræfter i stødet og mærker den gå igennem i
kødet. Manden skriger, da kniven borer sig ind, og han tumler væk fra hans dræbende forsvar, og tilbage i

mørket sidder kun en skræmt dreng. Han forsøger at samle sin iturevne kjortel om sig, og om morgenen er der
blod på gulvet og på hans sengelinned. Om forfatteren Malou, 34 år, bosat i Rye ved Gørlev, forlovet med
Tristan. Har skrevet siden 2013 og skriver primært fantasy, drama og fiktive kærlighedsromaner. Der skrives

om store emner som voldtægt og følgerne heraf og moralkomplekset hos en mand. Skriver noveller og
kortromaner samt et par romaner og en enkelt selvbiografi.
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det på tide at konfrontere Valentin med det, som han var ... Uddrag
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