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Ovanienprofetierne #1: Skyriel Lene Dybdahl Hent PDF En stormfuld vinternat kommer en pige til verden.
Moderen får et foruroligende varsel om sin datters magiske kræfter og sender hende i hemmelighed bort til
øen Josil. Her vokser Skyriel op hos magikeren Alainon, men hun er ikke som nogen anden pige på øen. Hun
går på jagt, bander og bider fra sig, og gamle Alainon går hende på nerverne. Hvorfor vil han ikke fortælle

hvor hun kommer fra? I hendes 16. år viser Dragevarslet sig på himlen. Det er første tegn på
Ovanienprofetiens opfyldelse, og Alainon bliver nødt til at tale. Profetien spår at en stærk magiker vil dræbe
kongen og tage magten. Det skaber panik i kongestaden, og kongen beordrer Ovanerrigets magikerslægter
fængslet eller dræbt. Alainon bliver arresteret og sendt til det berygtede fængsel Darc Nox. Skyriel følger

efter, fast besluttet på at redde ham. Det bliver begyndelsen på en rejse gennem et rige med grusomme pirater,
skruppelløse sultaner og frygtelige søuhyrer.
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