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Den fattige bondpojken Eragon hittar en vacker blå sten i skogen. Om han säljer den kan kanske hans familj
slippa svälta under vintern. Men det blir inte som han hoppas. Stenen, som visar sig vara ett ägg (!), kläcks och
en drake föds. Drakungen får namnet Saphira och hålls hemlig. Pojken och draken talar med varandra genom
tankarna och blir de bästa vänner. Och deras öden knyts för alltid till varandra. Över en natt förändras hela
Eragons liv. Han kastas in i en värld av magi, faror och maktkamp. Med bara ett svärd som hjälp och en
gammal sagoberättare som vägledare måste Eragon och Saphira färdas genom platser där mörka krafter
härskar, i ett imperium som styrs av en kung vars ondska inte har några gränser... Christopher Paolini, som
bara var 15 år gammal då han skrev Eragon, har på kort tid blivit publicerad världen över. Det är ett fantastiskt
fantasyäventyr fyllt av mystik, drakar, alver, passion och strider mellan ont och gott.
Paolini hat angedeutet, dass. Der 17-jährige Waise Eragon aus dem kleinen Dorf Carvahall findet in einer
Bergkette, dem „Buckel“, einen seltsamen Stein, der sich später als Ei. La historia toma lugar cuando. Perfect
for fans of Lord of the Rings, the New York Times bestselling Inheritance Cycle about the dragon rider
Eragon has sold over 35 million copies and is an. Eragon is the first novel in the Inheritance Cycle by
Christopher Paolini, and illustrator John Jude Palencar.
With Ed Speleers, Sienna Guillory, Jeremy Irons, John Malkovich.
Perfect for fans of Lord of the Rings, the New York Times bestselling Inheritance Cycle about the dragon
rider Eragon has sold over 35 million copies and is an.
Weltweit wurden von den vier Eragon-Bänden 34 Millionen Exemplare verkauft, allein im. Discover Your
destiny. Eragon-Band. Eragon est le premier roman du cycle L’Héritage écrit par Christopher Paolini, publié
en France aux éditions Bayard Jeunesse (traduction: Bertrand Ferrier). Fifteen-year-old Eragon believes that

he is merely a poor farm boy- until his destiny as a Dragon Rider is revealed. Synopsis. Die Eragon-Saga
wurde inzwischen in 49 Sprachen übersetzt. Perfect for fans of Lord of the Rings, the New York Times
bestselling Inheritance Cycle about the dragon rider Eragon has sold over 35 million copies and is an. Auteur
: ambrosium, Catégorie : , Votes : 0/5, Chapitre : 1/2, Extrait : Eragon se réveilla, long retour dans le monde
réel, la douleur provoquée par la.

