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Der er gået over 11.000 år, siden den unge shaman Ulvedrømmer førte sit folk gennem isen og åbnede det
nordamerikanske kontinent for de første mennesker. Siden da har folkene spredt sig ud over hele det

kæmpemæssige land, men Ulvedrømmer og hans vision lever stadig i folkenes bevidsthed - også i det mest
avancerede indfødte samfund før europæernes komme, byen Cahokia i det nuværende Illinois, hvor

handlingen i Flodens folk udspiller sig.

Solhøvdingen Tharon regerer enevældigt over Cahokia - en by på over 10.000 indbyggere. Byen er centrum i
et velordnet og velfungerende samfund, men da majshøsten slår fejl, kommer det først til oprør og siden til

åben krig, da Tharon pålægger landets mindre byer en hård skat i naturalier.

Tharons grumhed og stigende vanvid har samtidig spærret adgangen til åndernes verden for præstinden
Natskygge, som hidtil har været sit folks stærkeste Drømmer. Hvis guderne har vendt ryggen til folket, er der
intet håb, men heldigvis er en ny Drømmer på vej: den 10-årige pige Lilje. Før Lilje kan skabe den livsvigtige
ligevægt i den naturlige verdensorden, må hun dog først oplæres og derefter rejse til underverdenen for at

møde den første mand, den legendariske Ulvedrømmer .

Flodens folk er sjette enkeltstående bind i forfatterparretW. Michael Gear og Kathleen O´Neal Gears
bestsellerserie om Nordamerikas urbefolkning.
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