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Den tavse by Cassandra Clare Hent PDF Engang levede Clary Fray et helt almindeligt liv. Men ikke længere.
Hun er ufrivilligt blevet en del af skyggejægernes verden - en verden fuld af varulve, feer og vampyrer - og
hun har alvorlige personlige problemer, Clarys mor ligger i koma, forholdet til bedstevennen, Simon, er ikke

længere det samme, og hendes følelser for Jace, hendes nyopdukkede bror, er vanskelige at håndtere.

Desuden har Clary en vigtig opgave. Hun skal finde den psykopatiske skyggejæger Valentine - som i øvrigt er
hendes far - for han har lagt en vanvittig plan, som involverer Clary, og alle hun kender.

I denne hæsblæsende fortsættelse til 'Dæmonernes by' tager Cassandra Clare sine læsere med tilbage til New
Yorks dunkle underverden, hvor kærlighed er farlig, og magt er en blodig fristelse.
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