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De sorte riddere 1 - I skyggen af et tegn

For mange hundrede år siden indgik fem sorte riddere en skæbnesvanger pagt. Siden dengang lå der en
forbandelse over deres familier. Den førstefødte i hver generation døde i en ung alder - og ingen blev ældre
end 25 år.

År 2000 - Morten ligger på sygehus efter en bilulykke. Han og hans gode ven Unni har fundet ud af, at de er
faldet over en skræmmende historie, som har rødder langt tilbage i tiden. Efter mange advarsler ved Morten,
at nogen efterstræber hans liv. Sammen beslutter de unge sig for at bekæmpe de onde kræfter. Men tiden er
knap. Mortens 25-årsdag nærmer sig faretruende.

De sorte riddere en ny serie af Margit Sandemo i 12 bind.

De sorte riddere er en underholdningsbogserie skrevet af Margit Sandemo. Serien består af 12 bøger og
handler om overnaturlige ting og kærlighed. Serien handler også om hovedpersonerne Antonio, Jordi, Unni
og Morten, som er efterkommere af riddere, og om deres kamp mod en forbandelse og for kærligheden.
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