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echostammen lide en forfærdelig død. Arki er echostammens høvdingedatter og prinsesse. Da hun drømmer
om en ildspyende drage, der brænder hendes landsby til grunden, vil hun gøre alt for at redde sit folk. En

spådom fortæller hende, at kun Forfædrenes talisman kan stoppe den kommende krig, men for at få fat i den,
er hun nødt til at opsøge de forviste theanere, der lever langt mod syd. Det bliver ikke lettere, da Arki

opdager, at talismanen kun kan bruges, hvis hun ofrer det, der står hendes hjerte nærmest. Madiga kender
sagnet. For at blive orakel må man indgå slægtskab med en drage, og for at møde en drage må man overleve
rejsen til Dragernes Bjerg. Da Madiga ikke længere har mulighed for at blive Nationens seer, sætter hun kurs
mod Dragernes Bjerg for at blive det nye orakel. Rejsen er lang, og alt tager en uventet drejning, da Madiga
finder ud af, at hun kan stoppe den kommende krig og hele Etyrals undergang, men kun hvis hun opgiver sin

skæbne om at blive det næste orakel. Forfædrenes talisman er første bind i serien Skæbneløs.
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død. Arki er echostammens høvdingedatter og prinsesse. Da hun
drømmer om en ildspyende drage, der brænder hendes landsby til
grunden, vil hun gøre alt for at redde sit folk. En spådom fortæller
hende, at kun Forfædrenes talisman kan stoppe den kommende krig,
men for at få fat i den, er hun nødt til at opsøge de forviste theanere,
der lever langt mod syd. Det bliver ikke lettere, da Arki opdager, at
talismanen kun kan bruges, hvis hun ofrer det, der står hendes hjerte
nærmest. Madiga kender sagnet. For at blive orakel må man indgå
slægtskab med en drage, og for at møde en drage må man overleve
rejsen til Dragernes Bjerg. Da Madiga ikke længere har mulighed for



at blive Nationens seer, sætter hun kurs mod Dragernes Bjerg for at
blive det nye orakel. Rejsen er lang, og alt tager en uventet drejning,
da Madiga finder ud af, at hun kan stoppe den kommende krig og
hele Etyrals undergang, men kun hvis hun opgiver sin skæbne om at
blive det næste orakel. Forfædrenes talisman er første bind i serien
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