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bestialske mord viser sig at hænge sammen med en urgammel profeti om verdens undergang.

17-årige Anne kan se hændelser i fortiden, og en nat genoplever hun et uhyggeligt gammelt mord. En
rødhåret pige bliver myrdet og får skåret et runetegn i ryggen. Men kort efter begynder rødhårede piger at

blive dræbt på egnen, og tegnet er på dem alle.

Del 2: GUDERS RUNER
Annes syn med den dræbte pige bliver mere insisterende, og mordene fortsætter. Hun møder Elias og Od, som

ligner unge mænd, men som hun kan mærke, er meget ældre. Den unge politimand Hakim retter også sit
søgelys mod Anne.

Anne skal finde morderen og stoppe ham, for han bliver ved at dræbe, til han finder den rigtige.
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