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TAKDIR NAGA (Buku #3 dalam Cincin Bertuah) membawa kita lebih dalam menuju perjalanan hebat untuk menjadi
ksatria, sebagaimana ia melakukan perjalanan melintasi Laut Api menuju ke Pulau Kabut naga. Suatu tempat tanpa
ampun, rumah bagi sebagian besar ksatria di seluruh dunia, kekuatan dan kemampuan Thor semakin dalam karena ia
berlatih. Pertemanannya karena mereka menghadapi kesengsaraan bersama-sama, melampaui apa yang mereka bisa
bayangkan. Tapi saat mereka menemukan diri mereka melawan monster yang tak terbayangkan, The Hundred cepat
pergi dari sesi pelatihan untuk soal hidup atau mati. Tidak semua akan bertahan semakin dalam juga, karena mereka
menghadapi kesengsaraan bersama-sama, melampaui apa yang mereka bisa bayangkan. Tapi saat mereka
menemukan diri mereka melawan monster yang tak terbayangkan, Misi 100 Hari berlalu dengan cepat untuk sesi
pelatihan tentang soal hidup atau mati. Tidak semua akan selamat.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Sepanjang jalan, mimpi Thor, bersama dengan pertemuan misterius dengan Argon, akan terus menghantuinya, untuk
menekan dia supaya mencoba mempelajari lebih lanjut tentang siapa dia, siapa ibunya, dan apa sumber kekuasaan
mereka. Apa takdirnya?u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Kembali di Cincin, menjadi jauh lebih buruk. Sebagaimana Kendrick dipenjarakan, Gwendolyn menemukannya dirinya
berusaha untuk menyelamatkannya, untuk menyelamatkan Cincin dengan menjatuhkan kakaknya, Gareth. Ia
memburu petunjuk terhadap pembunuh ayahnya bersama dengan kakaknya, Godfrey, dan sepanjang jalan, mereka
berdua akan menjadi lebih dekat, bersatu dalam perjuangan mereka. Tapi Gwendolyn menemukan dirinya dalam
bahaya saat ia menekan terlalu dalam, dan ia mungkin berada di atas kepalanya.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Gareth mencoba untuk mencabut Pedang Dinasti dan belajar apa artinya menjadi Raja, menjadi mabuk oleh
penyalahgunaan kekuasaan. Ia memerintah dengan kejam, menjadi paranoid. Karena sosoknya dikencangkan menjadi
pembunuh raja, para McCloud menyerang lebih dalam menuju Cincin, dan Istana Raja menemukan dirinya dalam
posisi yang semakin genting.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Gwendolyn bergantug pada kepulangan Thor, agar mereka bisa bersama, karena cinta mereka semakin mekar. Tapi
kekuatan yang hebat menghalangi jalan mereka, patut dipertanyakan apakah kesempatan itu akan pernah
datang.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Akankah Thor selamat dalam Misi 100 Hari? Akankah Istana Raja runtuh? Akankah pembunuh MacGil diketemukan?
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takdirnya?u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Dengan penyusunan dunia dan karakterisasi yang rumit, TAKDIR NAGA adalah kisah epik tentang sahabat dan
kekasih, tentang rival dan pelamar, tentang ksatria dan naga, tentang intrik dan persekongkolan politik, tentang
beranjak dewasa, tentang patah hati, tentang muslihat, ambisi dan pengkhianatan. Ini adalah dongeng tentang
kebesaran dan keberanian, tentang takdir dan nasib, tentang penyihir. Ini adalah sebuah fantasi yang membawa kita
menuju sebuah dunia yang tidak akan pernah kita lupakan, dan akan menarik semua usia dan jenis
kelamin.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
“Mencuri perhatian saya dari awal dan tidak dapat lepas….Kisah ini merupakan sebuah petualangan menakjubkan
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momen

yang

membosankan.”u0026#xa0;u003cbr /u003e
--Paranormal Romance Guild (berdasarkan Turned/Penjelmaan)u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
“Rintangan yang dikemas dengan aksi, roman, petualangan, dan ketegangan. Miliki buku ini dan jatuh cintalah
lagi.”u0026#xa0;u003cbr /u003e
--vampirebooksite.com (berdasarkan Turned/Penjelmaan)
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