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DØDENS INSTRUMENTER står Clary og hendes venner ansigt til ansigt med den allerstørste ondskab:

Clarys egen bror.

Ved hjælp af det Djævelske Bæger forvandler Sebastian Morgenstern Skyggejægere til mareridtsagtige
skabninger, så de kan bruges som soldater i hans hær. Han vender Skyggejæger mod Skyggejæger, splitter
familier og elskende, og slår til uden nåde. De uforberedte Skyggejægere trækker sig tilbage til Idris, men

ikke engang de berømte dæmontårne i Alicante kan holde Sebastian tilbage.

Et uventet forræderi truer med at forskubbe magtbalancen i verden og tvinger Clary, Jace, Isabelle, Alec og
Simon til at tage sagen i egen hånd. Deres mission fører dem dybt ind i dæmonrigerne, hvor ingen

Skyggejæger før har været, og hvorfra intet menneske er vendt tilbage …

Liv, kærlighed og venskab sættes på spil i en mareridtsagtig kamp for overlevelse i den eksplosive afslutning
på Dødens Instrumenter.
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Ved hjælp af det Djævelske Bæger forvandler Sebastian Morgenstern
Skyggejægere til mareridtsagtige skabninger, så de kan bruges som
soldater i hans hær. Han vender Skyggejæger mod Skyggejæger,
splitter familier og elskende, og slår til uden nåde. De uforberedte
Skyggejægere trækker sig tilbage til Idris, men ikke engang de
berømte dæmontårne i Alicante kan holde Sebastian tilbage.

Et uventet forræderi truer med at forskubbe magtbalancen i verden
og tvinger Clary, Jace, Isabelle, Alec og Simon til at tage sagen i
egen hånd. Deres mission fører dem dybt ind i dæmonrigerne, hvor
ingen Skyggejæger før har været, og hvorfra intet menneske er vendt
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