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Quin har gennem hele sit liv været en brik i sin fars spil. Hun er trænet til at dræbe og manipulere for at sikre
sin families magt. Men nu, hvor hun er sluppet ud af sin fars kløer, er hun stadig gidsel i et plot, der trækker

spor mange hundrede år bagud i tiden – og nu samler alle trådene sig til det endelige opgør.

Shinobu er ikke længere sig selv. Unge Gru er gået i forbund med John, og Vægterne er blevet vækket og
samlet under en ny og overraskende leder.

Men Quin vil ikke længere lade stå til. Hun er Søger. Hun står for lys i en mørk verden. Hun vil kæmpe imod
den blodige fortid og redde sig selv og dem, hun elsker. Eller dø i forsøget!
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