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Det lille kongerige Niacondra er langsomt ved at komme på fode efter mange års uroligheder og borgerkrig,
men et stigende antal sære og uhyggelige begivenheder plager landet og truer den skrøbelige tilstand af fred.
Folk forsvinder sporløst, og helt almindelige borgere forvandles uden varsel til brutale snigmordere. De

foreløbigt meget vage spor peger mod Den Ældgamles fanatikere.
I vrimlen af mennesker under det store sommermarked i hovedstaden Myth, støder to par vidt forskellige

personer sammen. Det ene par er en dværg og en slettemand. De er gamle venner og omvandrende
lejesoldater, som får arbejde som vagter under markedet. Det andet par består af en øretæveindbydende

tyveknægt og en hemmelighedsfuld troldkvinde. De har et helt andet formål med at være i byen.

Deres skæbner vikles sammen, og der venter dem både store farer og store eventyr forude.
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