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BESKRIVNING

Följ med till New Yorks mörka sida, till de varelser som föredrar att röra sig i skuggorna om natten.
Cassandra Clares "The Mortal Instruments" är den framgångsrika internationella urban fantasy-serien som
sålt 14 miljoner exemplar och översatts till 36 språk. Clary kämpar för att rädda sin mammas liv, men för
att få hjälp måste hon åka till Glasstaden, Skuggjägarnas stad i hemlandet Idris. Men att ta sig in oinbjuden
i staden är förbjudet enligt Lagen, och att bryta mot den kan straffas med döden? Kärlek är en dödlig synd
och gamla hemligheter kan visa sig vara livsfarliga, när Clary och Jace tillsammans står upp mot
Valentine, den ondskefulle före detta skuggjägaren som också är deras pappa! Stad av glas är den tredje
delen i serien "The Mortal Instruments". De tidigare delarna heter Stad av skuggor och Stad av aska. Stad
av skuggor har även blivit storfilm, med Lily Collins och Jamie Campbell Bower som Clary och Jace, och
inspelningen av Stad av aska är redan i full gång.. Läs mer på www.cassandraclare.com.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stad av glas - Ljudbok & E-bok - Cassandra Clare - Storytel

Ladda ner billiga ljudböcker för barn till din mobiltelefon eller mp3-spelare. Du kan också låna ljudböcker
för barn gratis på biblioteket.

Stad av glas - Cassandra Clare - Pocket | Bokus

Ibland är skillnaden mellan vardag och psykisk ohälsa hårfin. I Stad av Glas tar den amerikanske
författaren Paul Auster oss med på en resa som visar hur ett ...

stad-av-glas - Fiktiviteter

Pris: 140 kr. kartonnage, 2014. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Stad av glas av Cassandra Clare
(ISBN 9789163875076) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr ...
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STAD AV GLAS

https://www.bo-fi.club/?p=STAD%20AV%20GLAS&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STAD%20AV%20GLAS&ln=se
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