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en skyskraber på tusinde etager helt op i himlen. Her bor fem teenagere midt i hightech luksus og futuristisk

glamour, men kæmper samtidig for at holde på deres mørkeste hemmeligheder.

LEDA hjemsøges af minderne om, hvad der skete på den værste aften i hendes liv. Hun vil gøre hvad som
helst for at holde sandheden skjult – også selvom det betyder, at hun må stole på sin værste fjende.

WATT ønsker bare at lægge det hele bag sig … indtil Leda tvinger ham til at blive hacker igen. Har han
modet til at gøre, hvad der skal til for at blive helt fri af hende?

Da RYLIN får et legat, som giver hende adgang til en god skole øverst i tårnet, ændres hendes liv
fuldstændigt. Men det betyder også, at hun nu er tvunget til hver dag at se fyren, der knuste hendes hjerte.

AVERY lider under den dybe kærlighed, hun føler for den eneste person i verden, som hun aldrig kan få. Hun
er desperat efter at være sammen med ham … koste hvad det vil.

Og så er der CALLIOPE, den mystiske skønhed, som ankommer til New York fast besluttet på at skabe røre.
Og hun ved lige, hvor hun skal begynde.

Ingen af dem er klar over, at de bliver overvåget af en, som vil have hævn. Og i en verden med så blændende
højder er der langt ned, hvis man falder.

 

New York år 2118. På Manhattan rækker en skyskraber på tusinde
etager helt op i himlen. Her bor fem teenagere midt i hightech luksus
og futuristisk glamour, men kæmper samtidig for at holde på deres

mørkeste hemmeligheder.

LEDA hjemsøges af minderne om, hvad der skete på den værste
aften i hendes liv. Hun vil gøre hvad som helst for at holde

sandheden skjult – også selvom det betyder, at hun må stole på sin
værste fjende.

WATT ønsker bare at lægge det hele bag sig … indtil Leda tvinger
ham til at blive hacker igen. Har han modet til at gøre, hvad der skal

til for at blive helt fri af hende?

Da RYLIN får et legat, som giver hende adgang til en god skole
øverst i tårnet, ændres hendes liv fuldstændigt. Men det betyder også,
at hun nu er tvunget til hver dag at se fyren, der knuste hendes hjerte.

AVERY lider under den dybe kærlighed, hun føler for den eneste
person i verden, som hun aldrig kan få. Hun er desperat efter at være

sammen med ham … koste hvad det vil.



Og så er der CALLIOPE, den mystiske skønhed, som ankommer til
New York fast besluttet på at skabe røre. Og hun ved lige, hvor hun

skal begynde.

Ingen af dem er klar over, at de bliver overvåget af en, som vil have
hævn. Og i en verden med så blændende højder er der langt ned, hvis

man falder.
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