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Dæmonerne fra dybet - Valkyrien og sneuglen Pernille Kim Vørs Hent PDF 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?

Forfatteren Pernille Kim Vørs som primært skriver erotik, romantik og adult fantasy, og har tidligere udgivet
den erotiske serie 'Advokatens drømmefanger'. 'Valkyrien og sneuglen' er første bog i serien om Gabriel og de

andre dæmoner.
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