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De faldne engles by Cassandra Clare Hent PDF Krigen er forbi, og Clary er tilbage i New York. Hun er i lære
som Skyggejæger og kan endelig kalde Jace sin kæreste. Men alting har sin pris.

Nogen går rundt og myrder Skyggejægere og skaber spændinger mellem de underjordiske og Skyggejægerne.
Clarys bedste ven Simon kan ikke hjælpe hende. Overalt er der nogen, der vil have ham over på deres side -
for at få fat i kraften fra den forbandelse, som er ved at ødelægge hans liv. Og de er villige til at gøre hvad
som helst. Og som om det ikke var nok, går han ud med to smukke, farlige piger, som ikke kender til

hinandens eksistens.

Da Jace begynder at trække sig væk fra Clary, sætter hun uafvidende en forfærdelig kæde af begivenheder i
gang, som kan medføre, at hun mister alt, hvad hun elsker. Inklusive Jace.

Der er mere på spil end nogen sinde før i De faldne engles by.

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