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Den kallaste flickan i Coldtown Holly Black boken PDF Det är morgon och Tana vaknar upp i ett badkar. Det
tar ett tag innan hon minns var hon befinner sig. Det var fest kvällen innan. I vardagsrummet hittar hon de
andra festdeltagarna, de är döda och ett fönster står på vid gavel. Någon har brutit mot regeln som säger att
man aldrig någonsin får öppna ett fönster efter mörkrets inbrott. När hon går vidare in i sovrummet hittar hon
de enda överlevande, förutom hon själv. Svarta sopsäckar är uppsatta för fönstren och i sängen ligger Tanas

före detta pojkvän Aidan bunden med silvertejp för munnen. På golvet bredvid ligger en annan kille
fastkedjad. Hans hår är svart som bläck och när han tittar upp på Tana ser hon att hans ögon är röda som

rubiner.

För att rädda sitt eget och de andras liv måste Tana ta sig in i Coldtown. Där lever monster och människor
sida vid sida. Staden är farlig. Den är en bur, ett fängelse för de dömda och alla som vill vara med.

En berättelse om raseri och hämnd, om skuld och skräck och om kärlek och avsky, skriven av succéförfattaren
Holly Black.
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