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Mytologisk fantasy for voksne. Første bind i Ulfhedin-sagaen.
Emilie vil helst bare være helt normal. Men uforklarlige hændelser sker omkring hendes atten års fødselsdag,
og snart bliver hun hvirvlet ind i en overnaturlig verden, som er skjult for alle andre. En verden befolket af

vølver, varulve og vampyrer.
Emilie bliver tvunget ud i at vælge, om hun vil fortsætte sit liv som helt almindelig teenager med halvdårlige
karakterer og kærestesorger, eller om hun vil følge kaldet som vølve og blive en del af en tusindårig kamp
mod ondskab og forbandelse. Et valg, som har uoverskuelige konsekvenser, ikke blot for Emilie selv, men

også for hendes familie og venner.

Sofie Slott, Bogslottet:
"Bogen suger dig ind i et univers med mørke væsner og naturmagi, som alligevel læner sig tæt op ad
virkeligheden. Jeg er blevet forført af det og venter efterhånden mere på mit vølvekald end mit brev fra

Hogwarts."
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