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Äventyr och hjältedåd, vänskap, kärlek och förräderi i en magisk
medeltida värld. De sju konungarikena är en värld präglad av vild
skönhet och mäktig magi. Men också av förräderi, girighet och
ärelystnad, där ädlingar och ofrälse, hjältar och skurkar, fria och
slavar kämpar för att överleva och finna sitt öde.Striderna om
järntronen är våldsamma och grymma och kriget fortsätter med

oförminskad styrka. Nya allianser bildas och gamla upplöses. Vänner
blir fiender och rivaler sluter fred. Intriger och ränkspel men också
vänskap och kärlek, mod och offervilja underblåser maktkampen.
Joffrey av huset Lannister sitter på järntronen i Kungshamn, en ung
och bortskämd pojke som regerar över de sju konungarikena med
hjälp av sin ärelystna moder. Hans bittraste rival, lord Stannis, är

besegrad. Men Robb Stark, som nu har hela Norden under sig, vinner
hela tiden nya framgångar i kriget och spelar ett högt spel i kampen

mot Joffrey och huset Lannister.Under tiden färdas Daenerys
stormfödd fram över det blodbesudlade och öde landskapet i östern,
en drottning i exil med de tre sista drakarna i världen i sin vård.



Målmedvetet samlar hon ihop sina styrkor för att inta Kungshamn
och en dag bestiga järntronen för gott.I en svunnen tid inträffade en
våldsam klimatförändring. Somrarna varar i decennier men följs av
vintrar långa som en livstid. Längst upp i Norden ligger muren av is,
ständigt bevakad av brödraskapet som vigt sitt liv åt uppgiften att

skydda de sju konungarikena mot den eviga kölden och okända faror.
Långt bortom muren lever rövarna, isolerade från människorna och
efter sina egna lagar. Tillsammans med en hord mytiska varelser,
vålnader och gengångare, vandrar de nu över Frosttändernas
gudsförgätna fjällvidder och vidare söderut. HBO har skapat

teveserien "Game of Thrones", baserat på Martins böcker, och den
har blivit en stor succé världen över. I Sverige har första säsongen
sänts på Canal Plus, och den kommer att visas på SVT under 2012.
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