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Fjerde bind i den internationale bestsellerforfatter Julie Kagawas 
populære fantasy-serie, der foregår i en moderne verden, hvor 
drager går rundt i blandt os, gemt i menneskekroppe.

Den unge drage Ember Hill troede aldrig, at hun skulle blive 
forelsket – allermindst i Garret Xavier Sebastian, som er et 
menneske og tidligere dragedræber. 

Da Garret dør, er det et tab af dimensioner. Med hans død afsløres 
et omfattende forræderi. Intet hun vidste om drageorganisationen 
Talon har været sandt. Det være sig om menneskene, oprørerne, 
og om sig selv – og hvad hun er i stand til at gøre og føle. 

Midt i den dybeste sorg, sværger Ember, at hun vil kæmpe med 
oprørerne og dragedræberne i Sankt George-ordenen – og mod 
sin egen tvillingebror Dante, Talons nye leder, som vil slippe den 
største trussel, som drageverdenen endnu har set, løs.  

Sagaen om Talon er en planlagt serie på i alt fem bind. Første 
bind, Dragerne, udkom på dansk i maj 2016 og sidste bind 
forventes at udkomme i 2018. 
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