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vinde fodfæste i Vesterøerne, der er et splittet rige. Efter Stannis Baratheons sejr over vildlingene i Slaget ved
Muren indgår Jon Sne som lordkommandant for Nattens Vogtere en overraskende alliance med dem for at
ruste sig til mødet med den langt farligere fjende, der truer fra landet nord for Muren. Stannis Baratheon er
draget sydpå for at forene de stridende parter i Nord under sig i kampen mod Lannister-dynastiet. Med Cersei
Lannister fængslet i Kongshavn er Kevan Lannister blevet værge for den unge kong Tommen og må både

forsøge at holde på magten og holde sammen på familien, der blev hårdt ramt af mordet på Tywin Lannister. I
landene østpå regerer Daenerys Targaryen over bystaten Meereen, hvor hun må vogte sig mod interne
forræderier og kæmpe mod en modstandsbevægelse, samtidig med at hendes drager vokser sig større og
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for at søge indflydelse hos hende. ’En dans med drager’ er femte bind i George R.R. Martins romanserie ’En
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