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Handlingen: I en verden, der på overfladen ligner vores, men som under overfladen gemmer på dæmoner,
varulve og vampyrer, har en gruppe skyggejægere svoret at bekæmpe det onde … På et diskotek i New York
overværer 15-årige Clary et mord, men hun opdager, at den myrdede så vel som morderne er usynlige for alle
andre end hende selv. I løbet af det næste hæsblæsende døgn forsvinder Clarys mor sporløst, og hun selv
bliver opsøgt af og må kæmpe mod en rasende og grusom dæmon. Skyggejægeren Jace trækker hende med
ind i sin mystiske underverden, hvor Clary må forsøge at finde ud af, hvorfor dæmonerne er ude efter hende –

og hvorfor hun er en af de få, som kan se verden, som den virkelig er. Flere anmeldelser: "Det er meget
underholdende fantasy og ret sjovt at forestille sig markante unge i New York som dæmoner, varulve og andet

fra mystikkens verden. Clarys skæbne – og skyggejægernes – bliver også spændende at følge i de næste
bøger i serien." – DR Troldspejlet "Der er vist ingen tvivl om, at DæMONERNES BY nok skal blive et hit –
den er velskrevet og spændende, og forfatteren håndterer de utallige elementer i historien levende og let;

tillige bliver den serveret i en ekstremt flot indpakning, der signalerer, at den både rummer noget for drenge
og piger." "Det er sjældent, at en bog på 448 sider kan holde spænding og tempo hele vejen igennem ... det

skorter hverken på action eller kærlighed." – Børn & Bøger
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