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Rose har seriøse kæresteproblemer. Hendes seje lærer Dimitri er måske optaget af en anden, og hendes gode
ven Mason er mere forelsket i hende, end hun bryder sig om, selv om hun kan bruge det til at gøre Dimitri

jaloux. Og så har hun et ubehageligt problem: hun bliver ved med at sidde fast i sin veninde Lissas hoved, når
Lissa har sex med sin kæreste Christian …

Et voldsomt Strigoi-angreb ikke langt fra Sankt Vladimir’s Akademi udsletter en hel Moroi-familie og sætter
skolen i højeste alarmberedskab, og alle studerende bliver sendt på tvungen skiferie. Men det glitrende

vinterlandskab og lækre skisportshotel er ikke helt så sikkert, som man skulle tro.

Og da de tre venner Mason, Eddie og den lille træske Mia løber væk for at angribe de truende Strigoi, må
Rose slutte sig sammen med Christian for at forsøge at redde dem. Men nu er Rose – og hendes hjerte – dog i

større fare, end hun har kunnet forudse.

For ude i mørket venter dødens sylespidse tænder …
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