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Hun er den udvalgte.
Hvem bliver vinderen?

I det dramatiske sidste bind i Legend-trilogien er Day, folkets helt, og June, nu den unge Electors nærmeste
medarbejder og fortrolige, endnu en gang forelskede og i store problemer. Republikken bliver angreget af
Kolonierne, der er overbeviste om, at deres fjende har sluppet en dødelig virus løs blandt dem. De vil kun
ophøre med bombardementerne, hvis Republikken giver dem en kur mod virusset. Og den eneste måde at
finde frem til kuren på er ved at foretage yderligere eksperimenter på Days bror Eden, hvilket Day aldrig vil
gå med til. Så måske er det i virkeligheden Koloniernes plan at få Day til at gå imod Republikken og tale for

Koloniernes overherredømme?

Day og June elsker hinanden, men den smertefulde fortid og Junes rolle i Days families død dukker konstant
op, og deres fremtid sammen synes usikker ...
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