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Blod Michael Sørensen Hent PDF En sen dag på arbejdet graver arbejdsmanden Jakob en gammel kiste op.
Kisten indeholder den gamle vampyr Istvan, en kraftfuld og gammel vampyr, som stadig er i live og takker
Jakob for at have gravet ham op, hvorefter han rejser med Jakob hjem til det indre København. Hjemme er
Jakob dog i et dysfunktionelt forhold med sin kæreste Hanne og har ikke plads til Istvan - hverken i deres

lille 2'er eller i deres skænderifyldte hverdag.

Uheldigt for Jakob og Hanne lærer de hurtigt, at de har Istvans skæbne i deres hænder, da Istvan fortæller, at
han ikke frivilligt er begravet i Danmark, og at hans ærkefjender er på vej fra Rumænien for at gøre arbejdet
færdigt - og et arbejde, der ikke kun inkluderer at fange Istvan, men også for at fange dem, der slap ham fri…
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