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 Кристофер Паолини рођен је 7. новембра 1983. у Лос Анђелесу, у Калифорнији(САД). 

Постојана љубав према фантазији и научној фантастици нагнала је Кристофера Паолинија да 

почне да пише свој роман првенац,  ,,Ерагон“, са петнаест година, када је завршио средњу 

школу. Књига је доживела огроман успех, нашла се на свим значајним листама бестселера, а 

млади писац се нашао у центру пажње медија и публике. Друга књига из серијала 

,,Наслеђе“, ,,Прворођени“, која је у Америци изашла три године касније, у августу 2005, 

поновила је успех прве књиге и превазишла очекивања књижевне критике и публике. 

Следеће године приказан је и филм снимљен према књизи ,,Ерагон“. Трећи наставак 

серијала, ,,Брисингр“, изашао је у Америци у септембру 2008. и, као и његови претходници, 

постао је планетарни хит. Док је радио на ,,Брисингру“, Кристофер је закључио да ће 

серијал, првобитно замишљен као трилогија, морати да се прошири и на четврти наставак. 

Крајем 2011. године Кристофер Паолини је издао завршну књигу циклуса, под називом 

,,Наслеђе“. Кристофер живи са породицом у Парадајс Велију, у Монтани. 

 Три бела коња са јахачима журно су пролазили кроз шуму. Један од јахача била је лепа 

вила која их је предводила. Одједном, почели су да се појављују Ургали, створења која су 

личила на људе са роговима, који су држали лукове и испаљивали црне стреле на њих. Тада је 

из мрака искочио Сенка Дурза и почео да користи магију. Успео је да убије вилиног коња, а  

Ургали су убили вилине пратиоце. Вила је запалила шуму и почела да бежи. Дурза и Ургали   

почели су да је јуре. Са последњим делићем снаге она је успела својим моћима да пошање 

оно због чега су је јурили. 

 Ерагон је дечак са петнаест година. Живи у селу Карвахол, у земњи по имену 

Алагезија којом господари Галбаторикс. Галбаторикс је био зао господар и некад је био Јахач 

змајева, али је одлучио да постане господар читаве земље и убије све змајеве и Јахаче. Њему 

су се супростављали Вордени. Они су се скривали од Галбаторикса и хтели су да га збаце са 

власти. Ерагон живи на фарми са стрицем Гароуом и рођаком Рораном. Волео је да иде у лов. 

Али један лов ће му променити живот. Све више је залазио у планину по имену Кичма. 

Недалеко одатле налазио се пропланак на коме је стајао јелен. Дечак је напео лук и испалио 

стрелу. Када је стрела требала да погоди јелена, јелен је засветлео и нестао. На његовом 

месту налазио се плави камен. Пошто је остао без хране и воде Ерагон је узео плави камен, 

надајући се да вреди и кренуо кући. Приближио се својој фарми. Једне ноћи, Ерагона је 

пробудило куцкање које је допирало из унутрашњости камена. Појавила се једна пукотина, па 

друга, па трећа и тада се камен распао. Пред Ерагоном је лежао мали плави змај. 

Испоставило се да је камен у ствари јаје змаја. Змај је додирнуо Ерагона и на длану му се 

појавио неки чудан знак. Надао се да ће постати Јахач змаја. Од тада Ерагон држи змаја у 

тајности. Када је змај одрастао испоставило се да је женско. Могао је да комуницира са 

Ерагоном путем мисли. Ерагон ју је назвао Сафира. Убрзо, Роран је отпутовао у свет да не би 

отишао у војску и Ерагон је остао сам. Тада су се појавили Ра`заци. Ра`заци су била 

чудовишта која су се хранила људским месом и служила Галбаториксу. Ерагон их је опазио у 

селу. Кренуо је да трчи кући, али га је Сафира ухфатила канџама и одвела што даље одатле. 

Чудовишта су запалила фарму и убила стрица. Следећег јутра се Ерагон вратио и видео шта 

су Ра`заци урадили. Почео је да плаче. Одлучио је да се освети и хтео је да крене за њима, 

али га је Бром зауставио. Бром је био сиромах по мишљењу осталих људи, али је знао доста о 

змајевима. Повео је Ерагона и ракао му да морају да побегну. Морали су да иду до Беор 

планина где су се скривали Вордени. Током путовања, Бром учи Ерагона како да се бори 

мачем. Када су стигли у град Јазуак, затекли су ужасан призор. Сви становници града били су 

мртви и поређани на гомилу.  У граду су се појавила два Ургала. Тада их је Бром напао и они 

су га повредили. Ерагон је узео лук и одапео стрелу. Док ју је одапињао Ерагон је узвикнуо 

,,Brisingr“. Стрела се запалила и убила оба Ургала. Сафира је долетела и они су побегли. 

Кренули су ка Драс Леони. На путовању Бром је објаснио Ерагону да је у борби са Ургалима 



искористио магију. Магија се користила помоћу древних речи које су знали вилењаци. Од 

тада Бром учи Ерагона како да користи магију. Поред Драс Леоне налазила се тврђава 

Хелгринд. У њој су живели Ра`заци. Када је пао мрак, Бром и Ерагон су се прикрали тврђави, 

али их је неко онесвестио. Када су  се освестили Ра`заци су их преместили у тврђаву. Ранили 

су Брома, али се Ерагон извукао уз помоћ неког странца. Странац се звао Муртаг. Убили су 

Ра`заке и побегли. Бром је био тешко повређен и на крају је умро. Ерагон је био много тужан, 

али му је у знак почасти подигао дијамантски гроб. У Ерагоновим сновима почиње да се 

појављује лепа вила. Рекла је да се зове Арја и молила га је за помоћ. Он је желео да је спаси. 

Вила је била заточена у граду Џилиду. Да би стигли до Џилида морали би да иду на супротну 

страну од Беор планина. Муртаг је одлучио да иде са њим. У Џилиду, Ерагон би морао да се 

супростави Дурзи и брзо стигне до Беор планина. Галбаторикс је почео да припрема војску 

Ургала како би напао Вордене у Беор планинама. Ерагон им је  био једина нада. Он ће морати 

да ослободи Арју и да престигне војску Ургала како би спасио Вордене. 

 Ако желите да сазнате шта се догодило у Џилиду и откријете како је прошла битка 

између Вордена и Ургала мораћете да прочитате књигу. Свима бих је препоручио зато што је 

занимљива и пуна разних авантура са змајевима. 
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