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for unge læsere". 

I tredje bog følger man Katas datter Eeta og hendes spændende udvikling.
Eeta er født med lysende blå øjne ligesom sin oldemor, der var klanens
medicinkvinde. Og Kata mener, at Eeta har arvet disse evner. En dag
dukker den mystiske shaman Taio op på bopladsen og skaber tvivl og

forvirring blandt Egernfolket. Eeta og Vano udses til at sejle ud og ofre til
havet for at få fiskene til at vende tilbage. Men hvem er Taio egentlig, og
skal Eeta følge ham for at lære mere om ånder og helbredende urter?

Pressen skrev:

»Bøgerne er velskrevne, troværdige og spændende … kan bruges både i skolesammenhæng og til især piger,
der kan lide historiske bøger.«

- Elisabeth Bennetsen, Lektør  

»Nærværende fortælling fra de tidligste tider … Måske mest for piger, men bestemt også spændende læsning
for de drenge, der ikke lader sig afskrække af, at hovedpersonen er af det andet køn. Og for de interesserede

eller nysgerrige forældre, der har lyst til at tage del i deres store børns læseoplevelser.«

- Frederikke Winther, Weekendavisen
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