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(...) nie ma bólu, który nie może być znoszony i znoszony, nie ma przeszkód, których nie da się pokonać. Wszystko, co jest potrzebne, to wola zwycięstwa, wola, która wymaga całkowitej koncentracji. (...) nie ma bólu, który nie może być znoszony i znoszony, nie ma przeszkód, których nie da się
pokonać. Wszystko, czego potrzebujesz, to wola... Rozwiń są nadal na ogrodzeniu z tym razem. Druga książka jest obecnie nawet teraz i opinie były fantastyczne, ale nie mogę pomóc, ale pamiętam, że spalony przez Queen of Fire opowiadanie osadzone we wszechświecie Pamięci Draconis ... Armia
Białego Smoka na całym świecie zbiera krwawe żniwo. Po jego przejściu ruiny pozostały. Tysiące niewinnych ludzi zginęło z jego ostrzy, a to z pewnością nie jest koniec. Tylko były mały złodziej Claydon Torcreek, znakomita tajna agentka Lizanne Lethridge i garstka ich losowo wybranych sojuszników
leżą między wściekłością Białych a końcem świata. Aby ocalić przyszłość, muszą zagłębić się w przeszłość i rozwikłać starożytną tajemnicę, która być może na zawsze zmieni losy wojny. Wielkie armie spotkają się w licznych bitwach, a wielowiekowe tajemnice zostaną ujawnione w Imperium Popiołów,
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