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Bogen starter kort efter slutningen af første bog, hvor Sebastian og den blinde Thomas måtte kæmpe en hård
kamp mod den beskyttende ånd Håkon og den vandvittige museumsinspektør Botved. Sebastian har som

følge af kampen, måske permanent, mistet synet på begge øjne.

Det meste af handlingen foregår på hospitalet, hvor også klassekammeraten Caroline er indlagt med sit
brækkede ben.

På hospitalet dukker nye skygger op, og det virker til at en pige er blevet besat. De tre unge får derfor om
muligt endnu flere udfordringer i denne anden del af historien.

Genren er spænding; spøgelser og mystik, men handler i høj grad også om udfordringerne ved at være blind,
venskab, forelskelse og teenageliv.
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