Service Manual Polaris Predator 5

1

Read Online Service Manual Polaris Predator 5
When people should go to the books stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is truly problematic. This is why we give the ebook compilations in this website. It will deﬁnitely ease you to see guide
Service Manual Polaris Predator 5 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If
you wish to download and install the Service Manual Polaris Predator 5, it is deﬁnitely simple then, past currently we extend the associate to purchase and create bargains to download and install Service
Manual Polaris Predator 5 as a result simple!

CALI BAUTISTA
Meesters van de schaduw Dutch Venture Publishing
Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden
kunnen worden en belichaamd in menselijke vorm. De handel in de Zomersteden is afhankelijk
geworden van hen. De langverwachte crisis komt als de Andat Zaadloos erin lijkt te slagen zijn
meester, de Poëet Heshai-kvo, tot waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te herwinnen. Tot overmaat
van ramp raakt Heshai-kvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad ten val te
brengen. Met hem is Otah, zijn voormalige leermeester, die door de dood van zijn broers plots de
opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van
de grootste nieuwe talenten van de nieuwe lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige
personages, magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een ﬁjn gevoel voor drama.
Het complot van Laken Hartwick Publishing
Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag ook
beantwoorden als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft
nog steeds die vurige blik in haar ogen en draagt een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar
vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze bloedmooi. Ze is er ﬂink op
vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
De dochter van de President Boekerij
Vloekwerk en oplichterij, magie en maﬃa gaan hand in hand in de wereld van Cassel Sharpe. Hij
dacht altijd dat hij een gewone jongen was, totdat hij ontdekte dat zijn broers zijn herinneringen
manipuleren. Nu kent hij de waarheid: hij is de machtigste vloekwerker van allemaal. Met één
simpele aanraking kan hij alles en iedereen in iets anders veranderen. Zo werd zijn geliefde Lila een
witte kat. Sinds ze weer menselijk is, heeft Cassels moeder Lila vervloekt om van hem te houden.
Als Lilas liefde net zo nep is als de verzonnen herinneringen van Cassel, kan hij niks geloven van wat
zij zegt of doet. Dan wordt Cassels oudste broer vermoord en dwingen The Feds Cassel om de enige
aanwijzing te ontmaskeren een mysterieuze vrouw met rode handschoenen die gezien is op de plek
des onheils. Maar ook de maﬃa is op zoek naar Cassel. Hij moet hen alle twee een stap voor blijven
om te overleven. Maar waar kan hij heen als hij zelfs zichzelf niet kan vertrouwen?
Wanneer het water breekt Sophie Love
Heerlijke feelgood en het ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan. Vastbesloten omeen nieuwe
start te maken, achter de camera dit keer, wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske
stadje Moose Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners moeten niks
hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of
welke berg ze hier (letterlijk) ook voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige
reus zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les houdt, kan hij River en
haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is
wilder dan ooit, de cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is mooi, maar
kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet makkelijker op, en hij weet niet hoe lang
hij haar prachtige lach nog kan weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet
Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen... en om River ervan te
overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen
deze heerlijke romance verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers Weekly
Carwash Podium Uitgeverij
Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens
de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit
op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog.
Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot
een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseﬀen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een
plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere
getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te
vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt,
met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog
maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om
dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Een royale vergissing A.W. Bruna Uitgevers
“Een meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk geleverd door
personages met een psychologische kant te ontwikkelen, die zo goed beschreven zijn dat we hun
gedachten kunnen voelen, hun angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg
intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met wendingen, dit boek houdt je
tot het einde van de laatste pagina wakker." - Boeken en ﬁlmrecensies, Roberto Mattos (re Eens
weg) BIJNA WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische thrillerreeks door
# 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000
vijfsterrenrecensies heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als au pair
aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed net buiten Parijs. Het lijkt te mooi
om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een
verzuurd huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet kunnen verdragen. Als
Cassandra een baantje als au pair aanneemt op het idyllische Franse platteland, is ze ervan
overtuigd dat ze eindelijk een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners. Het is de ontsnapping die
Cassandra nodig heeft – tot ze duistere geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo
glamoureus zijn als ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig web, wat Cassandra
maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan haar eigen gewelddadige verleden,
waar ze wanhopig voor op de vlucht is. En als er een gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat
haar kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol complexe personages, gelaagde

geheimen, dramatische wendingen en bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een
serie psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien. Boek 2 – BIJNA VERLOREN
– is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
Leugen Overamstel Uitgevers
De Genade van de Radch is het vervolg op Ann Leckies Het Recht van de Radch en Het Zwaard van
de Radch, waarmee ze de vijf grootste fantasy- en sf-awards won. Heel even leek het erop dat Breq,
de soldaat die ooit een oorlogsschip was, alles onder controle had. Maar dan wordt tijdens een
zoektocht in de sloppenwijken van Station Athoek iemand gevonden die niet hoort te bestaan,
verschijnt er een boodschapper uit het mysterieuze rijk van de Presger, en is daar ineens ook Breqs
vijand, de verdeelde en waarschijnlijk ook compleet gestoorde Anaander Mianaai – heerser van een
rijk dat in oorlog is met zichzelf. Breq vertikt het om met haar schip en crew te vluchten, want dat
zou betekenen dat ze de mensen van Athoek aan hun lot overlaat. Zal ze, tegen alle verwachtingen
in, overleven? Maar die vraag heeft haar nooit eerder tegengehouden. ‘Deze trilogie zal de
geschiedenisboeken in gaan als een sf-klassieker.’ Library Journal ‘De romans van de Amerikaanse
scienceﬁctionschrijfster Leckie behoren tot het beste in hun soort.’ NRC
Jou hebben is niet genoeg Boekerij
Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz Een strijdbaar Joods meisje
verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als vele
anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein Duits
dorpje. Tot 10 november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te
laten ontsnappen: ze word op het Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze terug naar Duitsland, waar de
processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid werken: in
de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit
proces worden 23 artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het verzamelen van bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar
sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven.
De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die
vocht om zijn menselijkheid te bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat
een bescheiden maar onovertroﬀen getuige van de Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de
gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
De genade van de Radch Luitingh Sijthoﬀ Fantasy
Rot toch op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar
wenen niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die
onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge
geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten brengen. Of is
het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs
meezingen. Een zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend,
met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
Het dodenhuis Boekerij
"De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen
moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die
talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse
schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen
door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRTjournalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken?
Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal
deze crisis?
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Luitingh Sijthoﬀ
Fantasy
Het Kaïnsteken is het zesde boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende
crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologischanatomische thriller. Hoewel de weken rond kerst voor de meeste mensen vreugde en liefde
brengen, is het ook een periode waarin geweld en criminaliteit toeneemt. Deze kerstperiode is niet
anders. Op kerstavond wordt in Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw
aangetroﬀen. Wanneer patholoog-anatoom Kay Scarpetta en haar collega’s Benton Wesley en Pete
Marino op de plaats van het misdrijf arriveren, doen ze een merkwaardige ontdekking... De
schotwond in het hoofd en de stukken huid die van het lichaam zijn afgesneden, doen vermoeden
dat de gevreesde seriemoordenaar Temple Brooks Gault is teruggekeerd. Maar wie is het
slachtoﬀer? En kan Scarpetta voldoende aanknopingspunten vinden, voordat de moordenaar
opnieuw toeslaat? Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de
bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen
exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
Weerzien in Wildstone Van Goor
Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een
grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te
komen logeren. Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet
dat boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereﬀenen. JP’s zoon
Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn
ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens
moet kruisen met de charmante en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande
romans van de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion
‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te
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lezen en absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Monteﬁore doet je vergeten waar
en met wie je bent.’ Libelle
Keto in 15 minuten - Mediterraans Boekerij
Onheilspellende roman van de auteur van Vernon God Little. Wanneer Ariel Panek vanuit de VS naar
een congres in Amsterdam vliegt, moet zijn vliegtuig vanwege dichte mist noodgedwongen op
Londen Stansted landen. Omdat telefoon en internet eruit liggen, kan hij op geen enkele manier
meer contact krijgen met de buitenwereld. Ariel wordt ondergebracht in een verlaten pension aan de
Engelse kust. Enigszins verward door de jetlag valt hij hier binnen bij een familie die iets lijkt te
herdenken. Maar dit is geen gewone viering. En dit is geen gewone familie. Al snel beseft Panek dat
hij beland is in een sinister universum waar geen ontkomen aan is. Ontbijt met de Borgias is een
gewaagde, sardonische en vooral spannende roman. DBC Pierre baarde wereldwijd opzien met zijn
romandebuut Vernon God Little, waarmee hij in 2003 de Man Booker Prize won. Ontbijt met de
Borgias schreef hij voor de ‘Hammer List’, de literaire vleugel van de befaamde horrorﬁlmproducent.
‘Briljant geschreven, de thema’s zijn goed doordacht, de uitvoering is knap... Het probleem? De
spanning. Die is bijna ondraaglijk.’ Tor.com ‘Een betoverend verhaal.’ The Irish Examiner
De stagiair Lannoo Meulenhoﬀ - Belgium
Als een Engelse luitenant-ter-zee in 1800 het bevel krijgt over het schip de "Sophie", vraagt hij een
bevriende arts scheepsdokter te worden.
Gebroken monsters Houtekiet
Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar
anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case,
een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel
en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en
programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die hem uit de onderwereld van Tokio
plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij
pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei
mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Het Kaïnsteken Boekerij
De inspiratiebron voor de #1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele
malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de
orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.
Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager, tijdens een
diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat niets ooit meer
hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij oog in oog kwam te staan
met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te houden, zo diep was hij getroﬀen
door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie plaats op de avond voorafgaand aan
Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en
Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem nog steeds niets meer dan een goede vriend en
vertrouweling. Durft Michael hun vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te
tonen? De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia
Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De verre horizon Luitingh Sijthoﬀ
Het Dodenhuis van Sarah Pinborough Een nieuwe thriller van de auteur van 13 minuten Toby's leven
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was heel normaal, tot het overhoop werd gehaald door zoiets simpels als een bloedtest. Ze brachten
hem naar het Dodenhuis, ver weg van de moderne wereld. Daar woont hij nu, samen met de andere
zogenaamde Defecten. Ze worden in de gaten gehouden door Moeder en haar verpleegsters, die
wachten op een teken van ziekte. Een teken dat het tijd is om naar het sanatorium te gaan.
Niemand komt ooit terug uit het sanatorium. Toby is graag alleen, om te mijmeren over hoe zijn
leven vroeger was en om de angst voor wat er komen gaat zo ver mogelijk weg te stoppen. Maar
dan worden er nieuwe Defecten binnen gebracht. Een van hen is Clara, een energiek meisje dat
vastbesloten is om haar leven hier niet te laten eindigen. En dat verandert alles. Iedereen sterft. Hoe
je hebt geleefd is wat telt. 'Ontroerend en volslagen meeslepend. Ik kon het niet neerleggen.'
Stephen King 'Een prachtig verhaal, oprecht verteld.' Neil Gaiman
Droomuitzicht Harlequin Bouquet
Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn
zus. Tot haar verbazing probeert hij haar te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te
kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan ontdekt ze dat
Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Italiaanse kussen Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
"Zeer vermakelijk. Dit boek is een aanrader voor de permanente bibliotheek van elke lezer die een
goed geschreven mysterie, met een aantal onverwachte wendingen en een intelligent plot, kan
waarderen. Je zult niet teleurgesteld zijn. Een uitstekende manier om een koud weekend door te
brengen!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Moord in het Landhuis) EEN
VERSTOORD BEZOEK (EEN LACEY DOYLE COZY MYSTERY—BOEK 4) is het vierde boek in een
charmante nieuwe cozy mystery serie van Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 jaar oud en net gescheiden,
heeft een drastische stap genomen: ze heeft haar snelle leven in New York City achter zich gelaten
en zich gevestigd in het schilderachtige kuststadje Wilfordshire. Het is zomer en Lacey is verrukt als
haar vriend, de plaatselijke banketbakker, haar verrast met een romantisch weekendje weg in een
van de nabijgelegen kuststadjes. Ze kan haar geliefde hond meenemen en lekker op antiekjacht
gaan. Maar er volgt een nog grotere verrassing voor Lacey wanneer haar familie uit New York ineens
onverwachts op de stoep staat—en zij ook mee willen! Alles gaat mis wanneer Lacey in het
nabijgelegen stadje verwikkeld raakt in een moordzaak. Haar reputatie staat op het spel en zij is
misschien wel de enige die de moord kan oplossen. Boek #5 in de serie is binnenkort beschikbaar!
De Demonenkoning Luitingh Sijthoﬀ Fantasy
In De Onsterfelijke Troon van Stella Gemmell komt het wonderbaarlijke verhaal van haar debuut De
Stad tot een spectaculaire climax. De keizer is dood... lang leve de keizer! De zegevierende rebellen
en de overlevenden van de opstand waardoor de Stad werd bevrijd van haar tiran, hebben hun hoop
gevestigd op Archange. Zij heeft de keizerlijke troon bestegen, en iedereen hoopt op een era van
vrijheid, vrede en stabiliteit. Maar dat is helaas niet het geval... Terwijl de Stad na de verwoestende
opstand worstelt met de terugkeer naar een normaal leven, komen er berichten binnen over een
groot leger dat zich in het noorden verzamelt. Niemand weet waar het vandaan komt of wie de
aanvoerder is, maar het wordt al snel duidelijk dat het leger maar één doel heeft: de stad
vernietigen en iedereen – mannen, vrouwen én kinderen – uitroeien die woont binnen haar gebroken
muren. Maar in de tijd dat krijgers eropuit trekken om te vechten, en sterven om hun thuisland te
verdedigen, zorgen bittere familieruzies en oude vetes, politiek en persoonlijk verraad, en dwaze
moordaanslagen voor onrust in de paleizen en gangen van de macht. Het lijkt erop dat de Stad
wordt belegerd – zowel vanbuiten als vanbinnen...
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