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opstod mellem en engel og en djævel. Det endte ikke godt.På dørkarme rundt om i verden dukker der sorte
håndtryk op. Det er fremmede væsener med vinger, som har sat dem.I en mørk og støvet forretning er en
djævels beholdning af mennesketænder blevet faretruende lille. Og i de trange stræder i Prag er en ung
kunststuderende ved at blive fanget i en brutal krig med væsener fra en parallel verden.Mød Karou. Hun
fylder sine skitsebøger med monstre, som muligvis er virkelige, muligvis ikke. Hun har en tendens til at

forsvinde på mystiske “ærinder”; hun taler mange sprog – og det er ikke alle sprogene, der er menneskesprog.
Derudover har hun naturligt blåt hår. Hvem er hun? Vokset op som adoptivdatter af en djævel? Det er et

spørgsmål, som optager hende selv, og hun har sat sig for at finde ud af det.Da en af de fremmede – smukke,
forfulgte Akiva – kaster sine øjne på hende i en sidegade i Marrakesh, befinder hun sig snart i en krig mellem
engle og dæmoner, hemmeligheder kommer for dagen og en kærlighedshistorie med rødder i en brutal fortid

opstår. Men kommer Karou til at angre, at hun søgte sandheden om sig selv?
”Taylors blændende skrivestil og evne til at skabe spænding er bedre end nogensinde; fantasy-læsere vil med

fornøjelse kaste sig begærligt over denne bog." –Publisher's Weekly, starred review"Jeg læste Støv og
stjerneskær sidste weekend, og jeg er helt fyr og flamme. Tak, Ms. Taylor, for nogle gribende dage. Jeg står i
gæld til dig." –Stephenie Meyer, forfatter til Twilight"Hvis du er overmæt og træt af forslidt fantasy, vil Laini
Taylors Støv og stjerneskær genskabe din tro på genren ... Dette er Romeo og Julie på en kæmpemæssig
fantasy-scene." –Guardian, UK"Frygt ej, fans af Ildenglen – Støv og stjerneskær er lige så god, hvis ikke

bedre." -Amazon, Best Books of the Month

Laini Taylor bor i Portland, Oregon, med sin mand, illustratoren Jim Di Bartolo og deres datter Clementine.
For 1. bind i serien, Ildenglen, har Taylor høstet usandsynlig meget og positiv opmærksomhed.

Det samme gør sig gældende for 2. bind i serien:

New York Times Bestseller Amazon Best Teen Books of 2012. USA Today bestseller . Amazon Best Books of
the Month, November 2012Indiebound Bestseller. Los Angeles Public Library Best of 2012Publisher’s

Weekly Starred Review
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