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Vinteren er kommet rummer en indgående analyse af plot og handlingsgang i serien. Den ser
nærmere på, hvordan Game of Thrones på original vis bygger bro mellem fantasygenren med
dertil hørende overnaturlige hændelser, ildspyende drager og apokalyptiske hvide vandrere og
en række problemstillinger af politisk og eksistentiel karak ter, som har optaget filosoffer og
forfattere fra oldtiden og frem til i dag. Også temaer som magt, køn og religion udsættes for en

indgående undersøgelse, ligesom der foretages en dybdegående analyse af tv-seriens
nøglefigurer såsom magtstrategen Tyrion Lannister, dragemoderen Daenerys Targaryen,
konfliktmægleren Jon Snow, ’seeren’ Bran Stark og den skruppelløse Cersei Lannister.

Vinteren er kommet er skrevet i et underholdende og let tilgængeligt sprog og er et must for
enhver, som ønsker at være væbnet til tænderne med viden og overblik, når den afsluttende

sæson 8 toner frem på skærmen og kampen om, hvem der skal sidde på Jerntronen bliver afgjort.
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