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Idet viktorianske Londons magiske underverden har Tessa Gray
fundet sikkerhed hos Skyggejægerne. Men snart kan hun igen være
et bytte for den mystiske Magister, der har skumle hensigter. Will,
Jem og Tessa opdager, at Magisterens krig mod Skyggejægerne er
dybt personlig. Han giver dem skylden for en tragedie, der skete for
mange år siden, og som smadrede hans liv. For at udrede fortidens
hemmeligheder rejser trioen til en herregård fuld af ufortalte rædsler.
Da de møder en urværksdæmon, der giver Will en advarsel, indser
de, at Magisteren kender deres mindste skridt, og at en af deres egne
har forrådt dem. Da deres farlige jagt på Magisteren og sandheden
bringer vennerne i fare, finder Tessa ud af, at når kærlighed og løgne
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