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Englens by Cassandra Clare Hent PDF For at redde sin mors liv må Clary snige sig ind i Skyggejægernes by,
Alicante, selvom det er forbundet med dødsstraf, hvis man ikke har tilladelse. Men hun er ikke den eneste,

der får problemer på halsen; Simon bliver fængslet af Skyggejægerne, fordi de har mistro til alle vampyrer, og
særligt en, som kan tåle sollys.

Valentine forsøger stadig af al magt at tilintetgøre Klanen, og den eneste chance, Skyggejægerne har for at
forhindre ham i det, er at kæmpe på samme side som deres fjender, de underjordiske - men er det muligt, når

de to grupperinger hader hinanden?

Og samtidig må Clary og Jace kæmpe imod deres stærke følelser, mens fortidens hemmeligheder ruller sig ud
i et spind af løgne, fortielser og misforståelser.

“jeg er vild med at være i Dødens instrumenters univers. Fantastisk!”
Stephenie Meyer, forfatter til Twilight
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