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Tågens folk W. Michael Gear Hent PDF Forlaget skriver: Der er gået over 11.000 år, siden Ulvedrømmer førte
sit folk gennem isen og åbnede det nordamerikanske kontinent for de første mennesker. Siden da har folkene
spredt sig over hele det kæmpemæssige land, blandt andet til den nuværende floddal Chesapeake Bay på

Atlanterhavskysten, hvor Tågens folk udspiller sig.

Den unge pige Røde Ryle skal giftes med høvdingen Kobbertorden for at knytte en alliance mellem deres to
klaner og sikre den fremtidige magt. Men Røde Ryle trodser sin klan og løber bort med ungdomskæresten

Høje Ræv. Da hun bliver fundet, er hun blevet offer for et mord, og Høje Ræv er flygtet.
Mordet på Røde Ryle ophæver alle alliancer, og luften fyldes af trommer og krigsråb, efterhånden som de
forskellige klaners høvdinge ruster sig til en kamp om den ledige magt. Men så træder en mystisk eneboer
ved navn Panter ind på scenen. Han anses for at være en heks, men han er også den eneste med magt nok til
at blive hørt af alle, og den eneste, som kan forhindre krigen i at bryde løs, hvis det vel at mærke kan lykkes

ham at finde og afsløre Røde Ryles morder.
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