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med den stemning som man forlod i Den Fortabte Søn og persongalleriet, der med sin usædvanlige

sammensætning er med til at skabe en uhygge, der næsten er vanedannende. Og ligesom i første del stopper
bogen lige der, hvor man med tilbageholdt åndedræt sidder og venter på mere!«

- Jydske Vestkysten

De er stærke, lynhurtige, samvittighedsløse - og skabt af et menneske. De kan dræbes, men det er svært. Og så
er der mange af dem. Victor Helios har skabt en race af næsten uovervindelige menneskekloner, en veritabel
hær, men dræbes - udryddes - skal de, og kriminalassistenterne Carson O´Connor og Michael Maddison er de

eneste, der har forstået sagens alvor. Og dog: Victor Helios Frankensteins første forsøg på at skabe et
menneske har givet bagslag, og Deucalion er fast besluttet på at dræbe den mand, der dømte ham til en

århundredlang vandring på jorden.

I Nattens By eskalerer krigen mellem den nye og den gamle menneskerace til tænderklaprende spænding.

Lydbogen er indlæst af skuespiller Janek Lesniak.
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