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Laia har förlorat sin familj. Hennes föräldrar är döda, och hennes bror sitter fängslad i väntan på avrättning
för landsförräderi. I ett desperat försök att rädda sin bror ber Laia motståndsrörelsen om hjälp och ingår ett
ödesdigert avtal. Elias är den bäste studenten på militärskolan Blackcliff. Han är starkast, snabbast och

kommer från en mäktig familj. Men i hemlighet vill han fly från skolan. Han vill inte ägna sitt liv åt att kriga
för den brutala överbefälhavaren. När Laias och Elias vägar korsas inser de att de behöver varandra för att få
det de mest av allt vill ha – frihet. Deras öden är tätt sammanflätade och tillsammans kommer de att förändra

framtiden för hela Imperiet.

Askfödd är första boken av fyra och gick direkt upp till andraplatsen på New York Times bästsäljarlista. Den
ges ut i 29 länder och filmrättigheterna är sålda till Paramount för över en miljon dollar.

Sabaa Tahir växte upp i Mojaveöknen på familjens motell. På sin fritid slukade hon fantasyromaner och sin
brors serietidningar. Numera bor hon i San Francisco. Hon gillar dånande indierock och allt som är nördigt.

Askfödd är hennes debutroman.
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