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magiske skov for at nå hjem til sin landsby. Han har fået at vide, at han skal passere skoven, inden det bliver
mørkt, og at han ikke må røre noget i skoven. Ved en vejforgrening går han forkert, og kommer til at gå i ring.
Til sidst er han så udmattet, at han må læne sig op ad et træ. Han slapper straks af, men da han ser elverne

danse for sig, tror han, at han skal dø.

Kongen af Skoven ser imidlertid kniven fra Aro og Seffs pose med urter. Så ved han, at Dian er noget særligt.
Han fortæller, at Dian er prins, og at han er udset til at frelse sit folk fra den onde Nagir. Han skal være konge
over Terra. Han skal være Drageherre. Det er svært at tro, men Tågesøen viste ham jo både fortid og fremtid.

Der er ikke sparet på hverken spænding eller mystik, og det er ikke for ingenting, at serien er blevet et hit
blandt unge læsere. Serien har ganske enkelt alt det, der skal til i ægte fantacy-stil – det rene kræs til

frilæsning i engelskundervisningen. Serien handler om ondskab, ofringer, orker, sumpfisk, en tyvetøs, en
magisk skov og en ung mands vej til at blive den sande Drageherre.
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