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Första boken i den storsäljande Glastronen-serien

»Så spännande att man bara vill ha mer, mer och mer!« Betyg 5 av 5
| BOKRIKET

»Handlingen är absolut briljant, och jag ÄLSKAR den.
Lönnmördare, palatsintriger, magi och romanser. Vad mer kan man

begära?« | PETRAS BOKBLOGG

I kungadömet Adarlan - där magi och gamla seder förbjudits, och där
härskaren styr med järnhand - kallas landets främsta lönnmördare,
18-åriga Celaena Sardothien, till rikets vackra, skimrande glasslott.
Hon reser dit, inte för att mörda kungen, utan för att vinna sin frihet.
Om Celaena besegrar tjugotre motståndare i en tävling mördare,

tjuvar och soldater blir hon frigiven från fängelset och kommer att få
tjäna som kungens kämpe.

Kronprinsen, Dorian Havilliard, kommer att utmana henne.
Kaptenen för livgardet, Chaol Västfall, kommer att träna henne. Och



båda kommer att försöka vinna hennes hjärta. Men något ondskefullt
ruvar i glasslottet, något som är där i syfte att döda.

Celaenas kamp för sin frihet övergår till en kamp för överlevnad, till
ett desperat försök att förgöra de mörka krafterna innan de utplånar

hela hennes värld.
Glastronen är första delen i den storsäljande Glastronen-serien.

SARAH J. MAAS är en amerikansk ungdomsboksförfattare som har
slagit igenom stort med Glastronen-serien. Hon bor i Pennsylvania
tillsammans med make och hund. Glastronen är den första boken i

serien.

»Jag älskar den. Karaktärerna, miljön, språket.« | GAGAS BÖCKER

»Älskar att vi får följa en lönnmördade som är lika hård som sten,
men samtidigt bara är en 18-årig flicka som genomlevt ett väldigt

hårt liv. På något sätt känns bra att hon kan vara både tuff och sårbar
på samma gång. För även om det gör henne lite rörig, gör det henne

också levande och komplex.« | ALDRIG BARA ORD

»Jag fastnade direkt i den här världen och hade jag inte haft
lördagsjobb hade jag suttit uppe hela natten mellan fredag och lördag

för att läsa ut den.« | VARGNATTS BOKHYLLA

»Sarah J Maas lyckas väl med att väva in både humor och värme i
det mörka.« | MIDNATTS ORD

»Celaena är en hjältinna att älska!« | PRICKIGA PAULA

»Oumbärlig läsning för alla som gillar episk fantasy.« | USA
TODAY

»Framvävd som en Tolkien-saga. En berättelse full av
överraskningar och dunkla skuggor.« | COLLEEN HOUCK,

författare till Tiger's Curse-serien
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