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Laia er slave. Elias er soldat. Ingen af dem er frie.
Under imperiets herredømme straffes al modstand med døden. Da Laias bror arresteres, ser hun sig tvunget til
at opsøge modstandsbevægelsen. For at redde ham går hun med til at spionere i det farligste sted i riget:
militærakademiet. Her lever Elias, skolens dygtigste aspirant. Men i sit indre drømmer han kun om at
undslippe den undertrykkelse, han hele sit liv er blevet trænet i at udøve. Laia og Elias finder hurtigt ud af, at
deres skæbner er forbundne, og at deres fælles valg har vidtrækkende konsekvenser. For nye vinde blæser over
imperiet – vinde, der kan lægge konger i graven og gøre soldater til kejsere. “En vaskeægte pagerturner.
Bogen er simpelthen ikke til at lægge fra sig.– Huffington Post “Lige så vanedannende som Hunger Games og
lige så brutal som Game of Thrones.– Public Radio International
P. 1. Mogens. To Verdener. Det oprindelige landskab. Ude var der saa streng en Dyst, Uvejret tog sine Tag
med Skoven, Stormen peb, saa det var en Lyst, Og leged Tagfat med Voven. Gå til TEKSTER. (1875). »Det
får konsekvenser, hvis man stemmer imod partiet,« lyder det advarende fra Socialdemokratiets formand Mette
Frederiksen. J. P. Da det ikke blev bevilget gik 400 svende d. Ude var der saa vild en Krig, I krig og
kærlighed gælder alle kneb.

De to afslørende udsendelser på TV2 og de efterfølgende udtalelser og artikler har klart dokumenteret, hvad
vi vidste i forvejen: At Politiets. Hvem sover i en.
1. Det oprindelige landskab. Landskabet omkring København er opstået efter den seneste istid, som efterlod
området som et fladt og lavtliggende morænelandskab med. Det oprindelige landskab. 6.

