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tilbage, hvorfor hun hader at miste endnu et, og af alle de tilbageværende forventede hun bestemt ikke, at det
ville være hende kusine Hadley - som teknisk set allerede var død - der ville være den næste. Hadley var

ledsager til New Orleans vampyrdronning, og efterlader Sookie en arv. En arv som ikke er helt risikoløs, da
der er flere som ikke er interesseret i, at Sookie graver for meget i Hadleys fortid - eller i hendes ejendele.
Endnu engang kommer Stackhouse i livsfare og denne gang varierer de mistænkte fra en skurkagtig varulv
som tidligere har afvist hende, og til Sookies store kærlighed, vampyren Bill. Så Sookie får travlt, hvis hun

vil holde sig selv i live ... "‘Fuldstændig Død’ har alt: spænding, romantik, erotik og blod som sine
forgængere og så endda flere vampyrer og større overraskelser! Hvad mere kan man ønske sig?" - Kultur for

unge
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