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Jo hårdere du kæmper, jo mere bløder du ...

Man siger, at historien skrives af dem, der overlever. Men jeg ved, at det ikke er sandt. Mit navn
er Tenley Lockwood, og snart er jeg død. Dette er min historie …

Lige inden Tenley ”Ten” Lockwood døde, nåede hun at træffe sit valg. Hun ved nu, i hvilket rige hun skal
tilbringe Efterlivet. Nu raser krigen mellem de to riger Trojka og Myriaderne, og Ten må tage konsekvenserne
af sit valg. Ten har en usædvanlig evne. Hun kan absorbere og dele lys. Derfor vil fjenderne fra Myriaderne

afsløre hende og skaffe hende af vejen.

Mens hun slås for sit Evigliv og prøver at forstå den nye verden, får hun tildelt sin første mission. Hun skal
overtale en gruppe mennesker til at tilslutte sig Trojka, inden de dør.

Der er bare lige det, at den, hun kæmper imod, er Killian – fyren, som hun ikke kan glemme og som ofrede alt
for hende. At vinde over hende er Killians sidste chance for at redde sig selv. Mens deres kampe bliver

hårdere, bliver deres følelser også stærkere. Snart indser Ten, at hun står over for et helt andet valg: Kærlighed
... eller sejr.

Livsblod er andet bind i trilogien Evigt Liv 
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