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fald har været hård. Landet lå i ruiner – brændt til ukendelighed, og de menneskelige tab har været store.

Sammen med hertug Castor har Sia gjort sit bedste for at genopbygge livet i Karstel. Men sårene fra De Sortes
tid er svære at hele. Selvom blomsterne står farvestrålende op ad husmurene i Karstels gader, kan de ikke

fortrænge de mørke kræfter, der lurer i skyggerne. Sia kæmper med sorgen og savnet over sin far, og samtidig
er en ukendt, hviskende stemme begyndt at hjemsøge hende om natten. Langsomt går det op for Sia, at det,
hun troede, var afsluttet, da Tigril faldt, langtfra er slut endnu. Legenderne spøger. Det onde lever stadig – og

Natspindleren er kommet for at sætte sit dødsmærke.
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