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Ett löfte till en prins fick mig att återvända till landet Aldrig och nu
är jag fånge vid Vinterhovet.

Tiden här fungerar inte som i den vanliga världen och kanske visar
det sig, när jag tar mig härifrån, att hundra år har gått och att min
familj och mina vänner är döda sedan länge. Tanken skrämmer mig,

men jag kan inte låta bli att undra.
Dessutom verkar ett krig mellan Sommaren och Vintern oundvikligt

och jag står mittemellan två dödsfiender.

Jag heter Meghan Chase och det här är min berättelse.

Till hälften alvprinsessa, till hälften människa, har Meghan aldrig
platsat någonstans. Övergiven av Vinterprinsen som hon trodde

älskade henne är hon nu Vinterdrottningens fånge. Samtidigt som det
drar ihop sig till krig mellan Sommarhovet och Vinterhovet, inser
Meghan att den verkliga faran kommer från Järnhovet varelser bara
hon och hennes frånvarande prins har sett. Men ingen tar henne på

allvar.



Och vad värre är: Meghans alvkraft har blivit fråntagen henne och
hon är fast med bara sin list till hjälp. Att lita på någon vore
dumdristigt att lita på någon som tros vara en förrädare ännu

dummare. Men trots det kan Meghan inte undvika de längtansfulla
viskningarna i hennes alltför mänskliga hjärta.

***

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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