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Alt er vendt op og ned i Catharinas liv, efter hun er blevet introduceret for Ian Dominics verden. Til trods for
de voldsomme ting, som han har udsat hende for, har han stadig en plads i hendes hjerte.

Da han erklærer sin kærlighed til hende, sætter hun ham ubevidst på en prøve, men i virkeligheden er det
hende selv, der igen bliver udfordret, da hun finder ud af Ians livslange hemmelighed. Den hemmelighed, der

til dels er skyld i hans mørke side.

Catharina kan ikke lade hemmeligheden ligge og begynder derfor at grave dybere i Ians fortid – uden hans
viden. Men en fortid kan være hemmeligholdt af så mange årsager. Det er ikke kun Ian, der har interesse i at

holde sandheden skjult, andre med mere dystre intentioner ser også gerne at fortiden forbliver fortid.

"Englens død" er sidste bind i Dominic-trilogien. Tidligere udkom "Spillet om sirenen" 2104 og "Magtens
pris" 2015.

” ENGLENS DØD” er indlæst af Anja Owe

i 2017 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann studio
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