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Eder aflægges …
Alliancer sættes på en prøve …

Styrker tørner sammen …

Det er kun ganske få måneder siden, at Eragon for første gang sagde ordet "brisingr", der betyder ild på det
gamle sprog. I mellemtiden har han ikke blot lært at fremsige besværgelser, men er også blevet udsat for
uhyrlige prøvelser. I det kolossale slag på Den Brændende Slette slap Eragon og hans drage, Saphira, med

nød og næppe med livet i behold, men der er ingen tid til hvile. Eragon må sande, at han er bundet af det utal
af løfter, han har afgivet, men ikke nødvendigvis kan indfri.

Først og fremmest har han svoret at hjælpe sin fætter med at befri hans elskede Katrina fra hendes fangenskab
i Helgrind, men Roran er ikke den eneste, der har krav på hans troskab. Varden har desperat brug for hans

bistand, og det samme er tilfældet for elverfolket og dværgene. Da der bliver ufred blandt oprørerne, og faren
er størst, bliver Eragon tvunget til at træffe et valg. Et valg, der vil føre ham gennem Riget og længere endnu.

Et valg, der kan føre til uforudset lidelse.
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Det er kun ganske få måneder siden, at Eragon for første gang sagde
ordet "brisingr", der betyder ild på det gamle sprog. I mellemtiden
har han ikke blot lært at fremsige besværgelser, men er også blevet
udsat for uhyrlige prøvelser. I det kolossale slag på Den Brændende
Slette slap Eragon og hans drage, Saphira, med nød og næppe med
livet i behold, men der er ingen tid til hvile. Eragon må sande, at han
er bundet af det utal af løfter, han har afgivet, men ikke nødvendigvis

kan indfri.

Først og fremmest har han svoret at hjælpe sin fætter med at befri
hans elskede Katrina fra hendes fangenskab i Helgrind, men Roran er
ikke den eneste, der har krav på hans troskab. Varden har desperat
brug for hans bistand, og det samme er tilfældet for elverfolket og
dværgene. Da der bliver ufred blandt oprørerne, og faren er størst,
bliver Eragon tvunget til at træffe et valg. Et valg, der vil føre ham
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