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fantasyserien Det Splintrede Hav. Sommetider bliver en pige rørt af Moder Krig. De fleste piger bliver
tvunget væk fra træningspladsen med trusler og tæv. Men ikke Torn. Gettlands rådgiver, Fader Yarvi, tager
hende med på en lang og farefuld færd til Den Første By for at finde forbundsfæller mod Storkongen.

Undervejs lærer Torn at kæmpe uden ære, uden samvittighed og uden medlidenhed. Med på skibet er den
unge kriger Brand, som hader at slå ihjel, og som på alle måder er Torns modsætning. Han er en fiasko i alles
øjne, ikke mindst sine egne, og rejsen er hans sidste mulighed for at bevise sit værd. Men hvilke planer har

skæbnen – for slet ikke at tale om den udspekulerede Fader Yarvi – med dem?
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