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(Čarodějův prsten – kniha třetí) nás zavede
ještě hlouběji na Thorovu dobrodružnou cestu

napříč Dračím mořem, na Mlžný ostrov
obývaný draky, při které se Thor stává

válečníkem. Nehostinné místo, které může
být domovem jenom pro ty nejzkušenější ze
všech. Thorovy schopnosti se postupně s jeho
tréninkem zlepšují a prohlubují. Přátelství s

kamarády z Legie také, poté co spolu
prožívají dobrodružství, jaká si dříve ani

nedokázali představit. Když se potom setkají
s příšerami, o kterých nesnili ani v

nejdivočejších snech, Stovka se brzy mění z
tréninkové výpravy na boj o holé přežití. Ne
všem se to nakonec podaří. Thor se v průběhu
výpravy díky svým mystickým schopnostem
setkává s Argonem, který jej nepřestává

povzbuzovat, aby usilovněji hledal odpovědi
na otázky kým je, kdo je jeho matka a co je
zdrojem jeho síly. A také jaký je vlastně jeho

osud. Zpátky v Prstenu se věci mezitím
rychle zhoršují. Poté, co je Kendrick

uvězněn, se Gwendolyn rozhoduje bojovat za
jeho osvobození a zároveň i svržení bratra

Garetha, čímž hodlá zachránit osud
království. Spolu s bratrem Godfreyem

pokračuje v hledání stop po otcově vrahovi,
během čehož se oba sourozenci stanou

mnohem bližšími než dříve. Gwendolyn se
však dostane v hledání už příliš hluboko a
najednou se sama nachází v ohrožení, které

nemusí zvládnout. Gareth se pokusí
pozvednout Meč Osudu a porozumět, co to
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znamená být králem. Namísto toho je ale čím
dál opilejší touhou po moci. Jeho vláda je
krutá, nemilosrdná a on sám se stává

paranoidním. Smyčka kolem královraha se
začíná utahovat a McCloudové zároveň útočí
čímdál hlouběji na jeho území. Králův Dvůr
se tak dostává do extrémně prekérní situace.
Gwendolyn touží po Thorově návratu, aby
mohli být spolu a jejich láska mohla konečně
plně rozkvést. Kvůli mocným silám, které se
jim však staví do cesty, je čím dál větším
otazníkem, zda k tomu vůbec někdy bude
moci dojít. Přežije Thor Stovku? Padne
nakonec Králův Dvůr do rukou nepřátel?
Bude MacGilův vrah odhalen? Setká se

nakonec Gwendolyn s Thorem? A zjistí Thor
konečně tajemství svého osudu?
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