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en fremtid, hvor alt er muligt – hvis man ønsker det brændende nok.

LEDA bliver hjemsøgt af mareridt om det, der skete den værste aften i hendes liv. Hun er bange for, at
sandheden skal slippe ud, og derfor hyrer hun Watt, hendes personlige superhacker, til at holde øje med

vidnerne fra den aften.

RYLIN får et legat til en eliteskole på de øverste etager. Men hvis hun skal gå i skole der, kan hun ikke undgå
at møde den fyr, hun er forelsket i; ham, som fik sit hjerte knust af hende, og som knuste hendes som straf.

AVERY kæmper for at leve med sin forbudte forelskelse — findes der noget sted i verden, hvor hun og Atlas
kan få lov at være sammen?

Og så er der CALLIOPE, den mystiske og frisindede skønhed, som er kommet til New York med ét mål — og
flere hemmeligheder, end nogen aner.

Imens er der en, som tørster efter hævn, så de gør klogt i at huske, når man bor i de blændende højder, skal
man ikke gå for tæt på kanten …
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