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Jag flög fram genom skogen medan grenarna piskade mitt ansikte.
Bakom mig hörde jag kvistar som knäcktes, morranden och

svordomar. Varje andetag brände som eld men jag tvingade mig att
fortsätta springa, för jag visste att om jag snubblade eller föll skulle

jag dö.

MEGHAN CHASE har ett hemligt öde ett som hon aldrig kunnat
föreställa sig

Det har känts som att något varit lite udda med Meghan ända sedan
hennes pappa mystiskt försvann tio år tidigare. Hon har aldrig riktigt

passat in i skolan, eller i hemmet. När en mörk främling börjar
betrakta henne på avstånd, och hennes bäste vän blir märkligt
överbeskyddande, inser Meghan att något är på väg att hända.

Men hon hade aldrig kunnat gissa sig till sanningen: att hon är en
mytisk älvkonungs dotter och en pjäs i ett blodigt krig. Meghan

kommer nu att få reda på hur långt hon är beredd att gå för dem hon



älskar, och för att stoppa en ondska som ingen magisk varelse
någonsin vågat sätta sig upp emot.

Och hon kommer också att få veta hur det känns att finna kärleken i
en ung prins som hellre vill se henne död än låta henne komma

honom nära

***

Julie Kagawa är en amerikansk författare som toppat New York
Times-bestsellerlista med sina böcker. Hon är född 1982 i

Sacramento, Kalifornien men flyttade till Hawaii med sin familj när
hon var nio år. Idag bor Julie Kagawa i Louisville, Kentucky, med

sin man, en katt och en hund.

Hon debuterade 2012 och har sedan dess bland annat skrivit som De
odödligas regler, De odödligas hunger och De odödligas sång som
ingår i serien Edens blod. Våren 2016 kommer Drakarna, första
delen i Sagan om Talon, ut på svenska. Rebellerna, andra delen, är

planerad till hösten 2016.
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