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Ύστερα από τα γεγονότα στο Μνημείο των Τριών Βασιλέων, κάτι θανάσιμο περιφέρεται
στους δρόμους της Ντρόσλαλ, φορώντας το μανδύα της Ομίχλης.
Η Μοίρα απαντά από το Υφαντό της, επιλέγοντας τέσσερα πρόσωπα για να χαράξει
ισάριθμα πεπρωμένα:
Ο Χανάι αντιστέκεται στη θέληση του Κρυστάλλου του Χάους· είναι όμως η χαοτική
δύναμη αντίπαλος ή το σπέρμα της βαθύτερης φύσης του;
Ο Λιφ συνεχίζει την περιπλάνησή του, αναζητώντας το Τραγούδι· μα τα ερείπια της
Ανίερης Πόλης βρίσκονται παντού και πουθενά, σαν τις οφθαλμαπάτες της ερήμου.
Ο αιωνόβιος Αλουίν θέλει ν’ αποκαταστήσει τη χαμένη μνήμη του, αλλά ο δρόμος του
διασταυρώνεται με τρομερούς κι ασύλληπτους κινδύνους.
Η Κινέργουιν, δεμένη με τον πόνο του Σκουληκιού, συνέρχεται πάνω στο κατάστρωμα
ενός πλοίου· καπετάνιος του είναι ο άντρας που στοιχειώνει το παρελθόν της.
Και τα Τέσσερα Πεπρωμένα απειλούνται από τον Ντέβαδον του Πράσινου Μονοπατιού.
Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι που εργάζονται κρυφά και μεθοδικά ενάντιά τους, αποσκοπώντας σ’ ένα μέλλον έξω από τις επιταγές της Μοίρας…
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Ο συγγραφέας
Ο Στέφανος Κόκκινος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1970, μεγάλωσε και ζει στη Σαλαμίνα.
Εργάζεται στον Ιδιωτικό Τομέα. Άρχισε να γράφει μικρές ιστορίες φαντασίας στα έντεκα,
ενώ μερικά χρόνια αργότερα ξεκίνησε να γράφει ποίηση. Το 1997 βραβεύτηκε με το Β’
Βραβείο (για ποιητές κάτω των 30 ετών) στον πανελλαδικό διαγωνισμό Σικελιανά 1997,
τον οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Σαλαμίνας. Την ίδια χρονιά, το διήγημά του Ο Άνεμος των
Ονείρων συμπεριλήφθηκε στον τόμο METALικές Ιστορίες Φαντασίας και Τρόμου (μουσικό περιοδικό Metal Invader και εκδόσεις Αίολος, 1997). Από το 2015, αποτελεί μέλος
της συγγραφικής ομάδας Άρπη.
Η Θραύση των Οστών (Eκδόσεις Mamaya, 2016) είναι το πρώτο του μυθιστόρημα ενώ H
Εύνοια των Στοιχείων συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η Θραύση. Και τα δύο βιβλία εντάσσονται στην ίδια σειρά επικής φαντασίας με γενικό τίτλο Ο Αφανισμός των Μάγων.
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