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Dødens instrumenter 5. De fortabte sjæles by Cassandra Clare Hent PDF I fantasyserien om Clary Fray og
Skyggejægerne, der bekæmper dæmoner, varulve og vampyrer, er dæmonen Lilith blevet tilintetgjort, og Jace
befriet fra fangenskab. Men da Skyggejægerne kommer, finder de kun blod og glasskår. Ikke kun ham, Clary
elsker, er forsvundet. Det samme er også ham, hun hader: hendes bror Sebastian, som er opsat på at tvinge

Skyggejægerne i knæ.

Jace kan dog ikke holde sig fra Clary. Da de mødes igen, opdager Clary til sin rædsel, at Lilith har besat Jace
- han og Sebastian er nu bundet til hinanden, og Jace er blevet det ondes tjener. Klanen er fast besluttet på at

ødelægge Sebastian, men man kan ikke skade den ene dreng uden at ødelægge den anden.

Mens Alec, Magnus, Simon og Isabelle tyer til de nådesløse våbenproducerende Jernsøstre, spiller Clary et
farligt spil helt alene. Prisen for at tabe det er ikke blot hendes eget liv, men også Jaces sjæl. Hun er parat til
at gøre alt for Jace, men kan hun stadig stole på ham? Eller er han for alvor fortabt? Hvilken pris er for høj at

betale selv for kærligheden?

Bestsellerforfatteren Cassandra Clares successerie DØDENS INSTRUMENTER er oversat til 34 sprog. Hun
er også forfatter til fantasy-serien DJÆVELSKE MEKANISMER. Alene i Nordamerika er hendes bøger trykt

i omkring 6 millioner eksemplarer.

Dæmonernes by • Dødens instrumenter • bog 1 er blevet filmatiseret. Filmen kommer op i de danske biografer
i august 2013.

 

I fantasyserien om Clary Fray og Skyggejægerne, der bekæmper
dæmoner, varulve og vampyrer, er dæmonen Lilith blevet

tilintetgjort, og Jace befriet fra fangenskab. Men da Skyggejægerne
kommer, finder de kun blod og glasskår. Ikke kun ham, Clary elsker,

er forsvundet. Det samme er også ham, hun hader: hendes bror
Sebastian, som er opsat på at tvinge Skyggejægerne i knæ.

Jace kan dog ikke holde sig fra Clary. Da de mødes igen, opdager
Clary til sin rædsel, at Lilith har besat Jace - han og Sebastian er nu
bundet til hinanden, og Jace er blevet det ondes tjener. Klanen er fast
besluttet på at ødelægge Sebastian, men man kan ikke skade den ene

dreng uden at ødelægge den anden.

Mens Alec, Magnus, Simon og Isabelle tyer til de nådesløse
våbenproducerende Jernsøstre, spiller Clary et farligt spil helt alene.
Prisen for at tabe det er ikke blot hendes eget liv, men også Jaces

sjæl. Hun er parat til at gøre alt for Jace, men kan hun stadig stole på
ham? Eller er han for alvor fortabt? Hvilken pris er for høj at betale

selv for kærligheden?
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Filmen kommer op i de danske biografer i august 2013.
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