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datter Ca´di´jas’ ret til tronen i underverdenen og deres hus og samtidig for at holde hendes sande eksistens
som halvblods hemmelig, nedarvet fra sin fader mennesket Ivolas´ gerning, styret af den onde

necromancerånd A´desch´o. Den unge Ca´di´jas falder ligeledes ind under forbandelsen, og hendes døtre
A´na og C´ías tilkomst bringer hende tættere på kanten. Hun holder knap ved, blottet og sårbar. Døtrene
bliver opkaldt efter deres forræderiske fædre, som også blev manipuleret af A´desch´o. Hendes døtre må
træffe et valg, og det er at komme A´desch´o til livs – en gang for alle! For under overfladen regerer

A´descho´s onde ånd og kaster en sort skygge over Seréz-slægten og dens fortabte døtre … Uddrag af bogen
”GÅ VÆK!” Hun slog hænderne væk, som omgav hende. Hun havde ondt. Sjæleligt som kropsligt. Der var
stadigvæk en smerte i underlivet. Tjenestepigerne samlede skår sammen fra de ting, som hun havde smadret i
sit fortvivlede raseri. Hun var tom oven i hovedet. For et øjeblik siden havde der svirret tanker, som hun ikke
kunne stoppe. Billeder, som pressede sig på. Hun havde hørt et pinefuldt skrig fra sig selv, da hun erindrede
kulden. Hun frøs så forbandet meget, og selvom hun varmede sine hænder nær ilden fra pejsen, var hendes
fingre kolde og stive. Hvad nu hvis hun havde undfanget? Åh gud ... hun ville føde en bastard ... et barn, hun
måtte gemme af vejen for at skjule den ulykke, som var overgået hende... Om forfatteren Malou Alstrøm (f.
1983) er bosat i Rye ved Gørlev. Hun har skrevet siden 2013 og skriver primært fantasy, noveller, drama og
fiktive kærlighedsromaner. Der skrives om store emner som voldtægt og følgerne heraf og moralkomplekset

hos en mand. En masse kortromaner er det blevet til, og emnet ungdomsværker udforskes også.
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