CASSANDRA CLARE KÖNYVEK
A TINIVILÁGBAN
A Végzet Ereklyéi sorozat
Csontváros
Gyilkosság tanúja lesz – a tizenöt éves Clary Fray aligha számít erre,
amikor elindul a Pandemonium nevű New York-i klubba. Az elkövetők:
három, különös tetoválásokkal borított és bizarr fegyverekkel hadonászó
tinédzser. Így találkozik Clary először az Árnyvadászokkal, akik azért
küzdenek, hogy megszabadítsák a földet a démonoktól. Közülük való az
angyali külseje ellenére igazi bunkó módjára viselkedő Jace is. Clary
egyetlen nappal később, akarata ellenére már bele is csöppen Jace
világába: édesanyja eltűnik, őt magát pedig megtámadja egy démon.

Hamuváros
Clary Fray másra sem vágyik, csak hogy végre ismét normális életet
élhessen. De vajon mi számít normálisnak, ha valaki démonokat pusztító
Árnyvadász, az édesanyja varázslattal előidézett kómában fekszik, és
egyszerre vérfarkasok, vámpírok meg tündérek nyüzsögnek körülötte?
Clary szívesen töltene több időt legjobb barátjával, Simonnal, csakhogy
az Árnyvadászoktól nem szabadulhat. Clary csakis úgy segíthet
édesanyján, ha felkutatja a rossz útra tért Árnyvadászt, Valentine-t.

Üvegváros
Hogy megmentse édesanyja életét, Clarynek el kell utaznia az
Üvegvárosba, az Árnyvadászok ősi otthonába. Jace nem akarja, hogy ott
legyen, Simont pedig börtönbe vetették az Árnyvadászok. Ahogy Clary
egyre többet tud meg családja múltjáról, szövetségesre lel Sebastian, a
titokzatos Árnyvadász személyében. Félre tudják-e tenni gyűlöletüket az
Árnyvadászok és az Alvilágiak, hogy együttműködhessenek? Miközben
Jace rádöbben, mi mindent hajlandó kockára tenni Claryért, vajon a lány
újonnan meglelt képességeivel segíthet-e megmenteni az Üvegvárost?

Bukott angyalok városa
A háborúnak vége, és Clary Fray izgatottan tért vissza New Yorkba, ahol
egy lehetőségekkel teli, új világ vár rá. Édesanyja feleségül megy élete
szerelméhez. Az Árnyvadászok és az Alvilágiak végre békében élnek
egymással. Clary és Jace szerelme végre igazán kiteljesedhet. Valaki
azonban Árnyvadászokat kezd gyilkolni, és az éleződő feszültség újabb
véres háborúval fenyeget. Amikor Jace minden magyarázat nélkül
távolodni kezd Clarytől, a lány egy rejtély kellős közepén találja magát,
amelynek a megoldásával valóra válik a legrosszabb rémálma.

Elveszett lelkek városa
Amikor Jace és Clary ismét találkoznak, a lány elborzadva tapasztalja,
hogy szerelmét és gonosz bátyját Lilith varázslata egymáshoz köti. A
Klávé célja megölni Sebastiant, de lehetetlen anélkül végezni az egyik
fiúval, hogy a másiknak ne essék bántódása. Alec, Magnus, Simon és
Isabelle tündérekkel, démonokkal meg a könyörtelen Vasnővérekkel
alkudozik, Clary pedig veszélyes játszmába kezd. A tét nem csak a saját
élete, de Jace lelke is egyben. De bízhat-e még a fiúban egyáltalán?

Mennyei tűz városa
A sötétség visszatér az árnyvadászok világába.
Miközben minden széthullik körülöttük, Clary, Jace, Simon és a barátaik
összefognak, hogy megküzdjenek a nephilimek valaha volt legnagyobb
ellenségével: Clary saját bátyjával. Sebastiant a világon semmi sem
győzheti le – egy másik világba kell talán utazniuk, hogy esélyük legyen?
Életek vesznek oda, szerelmeket áldoznak fel, és minden megváltozik
ebben a pazar befejező kötetben.

Pokoli szerkezetek sorozat
Az angyal
Amikor a tizenhat éves Tessa Gray megérkezik a viktoriánus Angliába,
valami rettenetes vár rá a londoni Alvilágban, ahol vámpírok,
boszorkánymesterek és más természetfeletti lények járják az utcákat a
gázlámpák alatt. Tessának nincsenek barátai, és egyetlen pillanatra sem
érezheti magát biztonságban, ezért menedéket kér az Árnyvadászoktól.
Ahogy egyre mélyebben merül el a világukba, a lány azt veszi észre, hogy
egyszerre varázsolja el két legjobb barát, és nemsokára rá kell döbbennie,
hogy a szerelem a legveszélyesebb varázslat mind közül.

A herceg
A Viktória korabeli London mágiával átszőtt alvilágában Tessa Gray végre
biztonságban érezheti magát az árnyvadászok körében. Ez a biztonság
azonban múlandónak bizonyul: a Klávé szakadár tagjai terveket szőnek
Charlotte leváltására az Intézet éléről. Ha Charlotte elveszti a pozícióját,
Tessa az utcára kerül, és könnyű zsákmánya lesz a titokzatos Magiszternek,
aki saját sötét céljai érdekében akarja felhasználni Tessa képességeit.

A hercegnő
Tessa Graynek boldognak kellene lennie – hiszen minden menyasszony
boldog, nem? Csakhogy miközben az esküvőjére készül, egyre több árny
vetül a londoni Intézet árnyvadászaira. Új démon bukkan fel, akit vér és
titkok fűznek Mortmainhez; ahhoz a férfihoz, aki az árnyvadászok
elpusztítására törekszik. Mortmainnek már csak egyetlen dologra van
szüksége, hogy megvalósítsa a tervét. Jem és Will, a két Tessa szívéért
versengő fiú mindent megtenne, hogy megmentsék a lányt.

Gonosz fortélyok sorozat
Éjfél kisasszony
Öt év telt el a Mennyei tűz városa eseményei óta, amikor az árnyvadászok a kihalás szélére sodródtak. Emma Carstairs már nem gyászoló
kislány, hanem egy fiatal nő, aki elszántan keresi szülei gyilkosát, hogy
megbosszulhassa szeretteit és az őt ért veszteségeket.
Oldalán a parabataiával, Julian Blackthornnal egy démoni cselszövést
próbál felderíteni Los Angelesben. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy
Julian bátyja, Mark – akit a tündérek öt évvel ezelőtt elraboltak – egy alku
részeként váratlanul hazatérhet. A tündérek mindenre hajlandók, hogy
kiderítsék, ki gyilkolja a fajtájukat.

Árnyak ura
Emma Carstairs végre megbosszulta a szülei halálát. Azt hitte, békében
élhet, mégsem tud megnyugodni. Hiába vágyakozik Julian után, meg kell
védenie őt a parabataiok közötti szerelem rettenetes következményeitől, ezért inkább a fiú bátyjával, Markkal jár.
Tündérföldén sincsen nyugalom. Az ellentündérek királya belefáradt a
hidegbékébe, és többé nem hajlandó úgy ugrálni, ahogy az árnyvadászok
fütyülnek. A tündérkirálynővel kötött alku és a Klávé törvényei között
egyensúlyozva Emmának, Juliannek és Marknak meg kell találnia a
módját, hogy megvédjék mindazt, ami kedves a szívüknek.

Éjsötét királynő
Ártatlanok vére folyt a Tanács termének lépcsőjén az árnyvadászok
otthonában. A Klávéban a polgárháború réme kísért. A Blackthorn család
néhány tagja Los Angelesbe menekül, ahol a boszorkánymesterek között
pusztító kór forrását keresik. Eközben Julian és Emma azon igyekeznek,
hogy túltegyék magukat tiltott szerelmükön, és veszélyes küldetésre
indulnak Tündérföldére A holtak fekete könyvéért. Végül olyan titkokra
bukkannak a tündérek között, melyek akár végleg szétszakíthatják az
árnyvilágot. Emma és Julian az idővel versenyt futva igyekszik
megmenteni az árnyvadászokat.

Kiegészítő novellák: Bane krónikák

Mi történt Peruban?
Jó oka van, hogy Magnus Bane személye nem kívánatos Peruban. Kövesd Bane dél-amerikai kalandjait.

A szökevény királyné
Magnus azon kapja magát, hogy a királyi családot igyekszik kimenteni a francia forradalom borzalmai
közül.

Vámpírok, pogácsák és Edmund Herondale
Magnus részt vesz az előzetes béketárgyalásokon az árnyvadászok és az alvilágiak között.

Az éjféli örökös
A századforduló Londonjában Magnus találkozik egy egészen különleges fiatalemberrel.

A Dumort Hotel tündöklése
Magnus igyekszik minél többet kihozni a húszas évek forgatagából.

Raphael Santiago megmentése
Az 1950-es években egy kétségbeesett anya felfogadja Magnust, hogy kutassa fel eltűnt fiát, Raphaelt.

A Dumort Hotel bukása
A Dumort Hotel Magnus szeme láttára válik valami egészen mássá az 1970-es évek New Yorkjában.

Mit vegyünk egy árnyvadásznak, akinek mindene megvan?

Magnus Bane elhatározza, hogy megkeresi a lehető legjobb születésnapi ajándékot Alec Lightwood
számára.

A New York-i Intézet csatája
Magnus Bane harcba száll Valentine-nal.

Igaz szerelem (és egy első randi)
Magnus Bane és Alec Lightwood egymásba szeretnek – de ehhez szükség van egy első randira is.

Kiegészítő novellák: Történetek az Árnyvadász Akadémiáról

Az Árnyvadász Akadémia
Miután mondénként, aztán vámpírként élt, Simon nem gondolta volna, hogy egyszer még árnyvadász
lehet belőle, ma azonban megkezdi tanulmányait az Árnyvadász Akadémián.

Az elveszett Herondale
A legszörnyűbb bűn, amit egy árnyvadász elkövethet az, ha cserbenhagyja a társait.

A Whitechapel réme
Hasfelmetsző Jack London utcáin garázdálkodik, és csak az árnyvadászok tudják megállítani.

Csak árnyékok
Simon elégedetlen az Árnyvadász Akadémia működésével.

Az imádott gonosz
Simon Lewis ezúttal arról tanul, hogyan alakult meg a Kör Valentine vezetésével

Sápadt királyok, hercegek
A történetben fény derül Helen és Mark Blackthorn származására is.

Keserű szájíz
Miután Simont elrabolják a tündérek, gyorsan szövetségeset köt Mark Blackthornnal.

Tűzpróba
Emma Carstairs és Julian Blackthorn parabataiok lesznek. Simon és Clary tanúként vesznek részt a
szertartáson.

Örök éjre szánva
Simon az Akadémia többi diákjához és tanárához hasonlóan megdöbben, amikor egy kék bőrű
boszorkánymester gyereket találnak az Akadémia lépcsőjén.

Kétszer száll alá az angyal
Hamarosan elérkezik a felemelkedés napja, és a megtett hosszú út végén Simon árnyvadász lesz.

Kiegészítő kötetek:
Az árnypiac kísértetei
Az alvilágiak mágikus tárgyakat adnak-vesznek, sötét üzleteket kötnek, és a
nephilimek elől gondosan rejtegetett titkokat rebesgetnek. Néma
testvérként Zakariás a nephilimek törvényeire megtartására esküdött fel.
Valaha azonban Jem Carstairs néven árnyvadász volt, örök szerelme pedig
egy boszorkánymester, Tessa Gray. Jem az évek hosszú során számos város
árnypiacán keres egy relikviát a múltból. Valahol, valamelyik piacon lapul egy
elveszett örökös, de találkozhatunk egy hőn szeretett kísérlettel is, és kiderül,
hogy senki nem mentheti már meg azt, aki eladta a szívét. Még Zakariás
testvér sem.

Holly Black – Cassandra Clare: Magisztérium sorozat
A vaspróba
A legtöbb gyerek bármit megtenne, hogy átmenjen a vaspróbán. Callum Hunt
viszont nem. Ő el akar bukni. Callt az édesapja egész életében óva intette a
mágiától. A fiú meg van győződve arról, hogy ha sikerrel jár a vaspróbán, és
felvételt nyer a Magisztériumba, annak csak rossz vége lehet. A cél az, hogy
csődöt mondjon, csakhogy épp ebben mond csődöt. A vaspróba csak a
kezdet, a legnagyobb próbatétel csak ezután következik…

A rézkesztyű
Callum Hunt nyári szünete nem olyan, mint a többi gyereké. Egyetlen pajtása
egy káosz sújtott farkas, Harceb. Az édesapja azt gyanítja róla, hogy a gonosz
rejtőzik benne. Call elszökik a Magisztériumba – ott azonban még feszültebb
a helyzet. Valaki ellopta az Alkahesztet, egy rézkesztyűt, ami képes
megfosztani bizonyos mágusokat a varázserejüktől. Ráadásul miközben Call
és barátai, Aaron meg Tamara, a tettes után kutatnak, nagyon veszélyes
ellenfelek figyelmét hívják föl magukra…

A bronzkulcs
Callnek, Tamarának és Aaronnak olyan dolgok miatt kéne aggódniuk, mint a
felmérők és varázsversenyek. Ám az egyik iskolatársuk megdöbbentő halála
után muszáj a hidegvérű gyilkos nyomára bukkanniuk… kockára téve a saját
életüket. Az ifjú barátok kénytelenek szembenézni azzal, hogy a mágia csak
annyira jó, amennyire a felhasználója. Gonosz kezekben mérhetetlen kárt tud
okozni – hacsak Call, Tamara és Aaron még időben meg nem akadályozzák.

Az ezüstmaszk
Callum Hunt élete romokban hever. A legjobb barátja odaveszett. A kém
elszökött. A fiú titka kitudódott. Rács mögé dugták, örökre elzárták a
mágusok közösségétől, miután kiderült róla, hogy micsoda – hogy mi válhat
belőle. Ám egy megdöbbentő felfedezés szabadsággal kecsegteti a fiút –
amiért nagy árat kellene fizetnie. Vajon ki tud tartani Call, képes hű maradni
a barátaihoz és a tanáraihoz? Vagy felvállalja a kockázatot, és elpusztít
mindent, amit valaha szeretett?

Az aranytorony
Callum Hunt volt már hős és üldözött, a jó bajnoka és a gonosz
megtestesítője. Hiába nyitotta meg előtte a kapuit a Magisztérium, a fiú soha
nem érezte úgy, hogy tényleg szívesen látnák ott. Sokkal inkább érzékelte a
többiek ellenszenvét… és félelmét. Most, hogy Call megkezdi utolsó tanévét
a mágusképzőben, a helyzete bizonytalanabb, mint valaha. Egy titokzatos
árny még mindig nem hagyja nyugodni. És nem is sejti, hogy élete legnagyobb
kihívásának küszöbén áll…

