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stedet for at bruge sine nye, overnaturlige evner i en god sags tjeneste bliver Haven mere og mere magtsyg –
og efterhånden begynder Ever at frygte, at Havens opførsel vil ende med en katastrofal afsløring af den

ældgamle hemmelighed om udødelighed. Samtidig må Ever dykke dybere og dybere ned i en verden af mørk
magi. Her håber hun at finde en kur mod Damens forbandelse. Den forbandelse, som forhindrer enhver

berøring mellem hende og Damen, hendes elskede gennem flere liv. Men jo mere magi, hun lærer, des mere
drages hun af Roman – den fyr, som er skyld i al hendes ulykke ...
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