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Den 13-årige Saxo er skoletræt og bor alene med sin far. Han er lykkeligt uvidende om, at han er blevet skjult
efter sin fødsel for den frygtindgydende magiker Brage. Saxo har aldrig kendt sin mor, som angiveligt døde,
da Saxo blev født. Men snart finder han ud af, at sandheden er en anden; Sagnfigurerne fra danske myter og
heltekvad lever i en parallelvirkelighed på den hemmelige ø Orator. Saxos mor var blodmagiker og kunne

give nyt liv til sagnfigurerne, ligesom hun var øens værn mod monstre. Efter Saxos mors død er Orator blevet
overtaget af Brage, der har slået alle af Saxos mors slægt ihjel. Brage agter at vække De Blodbundne – de

værste monstre i historien. Monstre, der kan lægge verden øde. Endnu ved Saxo ikke, at frygtelige
begivenheder vil folde sig ud omkring ham. Måske er Saxos blod magisk, og måske er han verdens sidste,
spinkle håb for overlevelse. Men selvom det kan koste ham livet, er Saxo nødt til at forsøge at stoppe Brage.
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