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For få år tilbage var Eragon – Skyggedræber og Dragerytter – blot en fattig bondedreng, og hans drage,
Saphira, kun en blå sten i skoven. Nu hviler en hel civilisations skæbne på deres skuldre.

Mange måneders hård træning og adskillige bloddryppende slag har bragt dem sejre og håb, men også
medført hjerteskærende tab. Det endegyldige opgør mod Galbatorix ligger dog stadig forude. Når den tid
kommer, skal de være stærke nok til at overvinde ham. Og hvis de ikke er i stand til det, er der ingen andre,

der kan. Der bliver kun dette ene forsøg.

Rytteren og hans drage har opnået langt mere, end nogen havde turdet håbe. Men formår de at styrte den onde
konge og genindføre retfærdighed i Alagaësia? Og selv hvis det skulle lykkes dem, hvor høj en pris må de så

betale?
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