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Skrønebugten hvor en konflikt mellem ældgamle kræfter er på kanten til at bryde ud. Før han og hans venner
kan finde Cassandra igen, må de først opsøge Akkana, gådernes gudinde, og prøve at forstå de mystiske
begivenheder der truer med at opsluge hele Panteons verden. Samtidig modtager krigerenglen Saida en
anonym besked der sætter hende på sporet af en forsvunden ven. Hendes efterforskning afslører en side af
Empyria hun ikke kendte til, fyldt med konspirationer og løgne. Nogen forsøger at skabe splid mellem

englene, men alles blik er rettet et andet sted hen, for noget tyder på at Empyria snart må drage i krig mod en
frygtindgydende fjende. Alt dette er Mehmet uvidende om. Han lever et ensomt liv i skyggerne af Storbyens
skyskrabere, men selv i en verden uden guder og engle findes der hemmeligheder. Rygter siger at hjemløse
mennesker er begyndt at forsvinde fra byens regnvåde gader. Og da Mehmet modtager et råb om hjælp fra

fortiden, begynder hans egen rejse … ind i Storbyens mørke hjerte.
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