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Det er kun den halve krig, der udkæmpes med sværd.

Prinsesse Skara har mistet alle dem, hun i sit korte liv har elsket. Nu er der kun ord tilbage, men de rette ord
kan være mere dødbringende end selv det skarpeste sværd.

Hvis Skara skal genvinde sin fødselsret, må hun trodse sin frygt og bruge sin kløgt. For den udspekulerede
Fader Yarvi - kongesønnen, der blev frarøvet sin titel og gjort til slave, men som nu er Jernkongens rådgiver -

har sin helt egen dagsorden.

Sammen står de over for det største slag, verden har set siden elvernes krig mod Gud. I slaget er der krigere
som Torn Bathu og Raith, der er født til kamp, og de andre som Brand og Koll, der hellere vil stå i lyset. Men

når Moder Krig breder sine jernvinger ud, kan hele Det Splintrede Hav blive opslugt af mørket.
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