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Møllersønnen Mandigo finder en dag et spædbarn drivende på en lille tømmerflåde på floden nær hans
hjemby Egehøj. Han redder barnet, men da han vil bære det hjem til sin familie, stiller en kronhjort sig i

vejen for ham! Kronhjorten driver Mandigo foran sig ud i den omliggende skov, og snart slutter flere og flere
vilde dyr sig til den umage trio. Dyrene tvinger Mandigo og spædbarnet længere og længere ind i skoven....

Således begynder historien om Mandigo og Helvedeshundene, første bog i Fantasy serien Mandigo. I
Mandigos verden er alting blevet forandret efter STORMEN. Omvandrende skjalde fortæller i sange og sagn
om en tid, hvor der fandtes fantastiske maskiner og bygninger af stål og glas. Intet af dette eksisterer dog
længere. STORMEN har taget det hele. Næsten alt arbejde må klares med håndkraft, og Mandigo må slide

som et bæst i hans fars mølle.

Hvad Mandigo ikke ved er, at hele hans liv indtil nu har været én stor løgn. Han er i virkeligheden en vigtig
brik i et dødeligt spil om magt, uanede rigdomme og magi. STORMEN har frigjort voldsomme magiske

kræfter, og hvis Mandigo vil overleve, må han skynde sig at lære at kontrollere disse kræfter. Uheldigvis har
Helvedeshundene allerede fået færten af ham....
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