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fortsættelse til Kragens kald i Leigh Bardugos serie Six of Crows, der har ligget nummer 1 på New York
Times-bestsellerliste. Kaz og hans hold har gennemført århundredets mest dristige kup - og er kommet ud af
det med livet i behold. Men i stedet for at læne sig tilbage og nyde frugten af deres hårde arbejde, finder de
ud af, at de må kæmpe for deres liv. De er blevet snydt og svækket , og holdets gejst og ressourcer er ved at
nå et nulpunkt. Magtfulde kræfter fra hele verden samles i Ketterdam for at finde hemmeligheden bag det
farlige stof jurda parem, og på samme tid udfordre Kaz på hans evner og ikke mindst hans holds skrøbelige
loyalitet. En krig ulmer i byens mørke og krogede gader - en kamp om genoprejsning og hævn, som vil

afgøre Grisha-verdenens skæbne.   I samme serie: Six of Crows 1: Kragens kald
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