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Der er gået omkring 6.000 år, siden Ulvedrømmer førte sit folk gennem isen og åbnede det nordamerikanske
kontinent for de første mennesker. Siden da har folkene spredt sig over hele det kæmpemæssige land, blandt

andet til det nuværende Florida, hvor Lynets folk udspiller sig.

Den unge mand Vadefugl er »født af lynet«. Det vil sige, at han er noget så sjældent som en albino, og han
regnes derfor for at have særlige kræfter.

Den mange år ældre kvinde Hvide Musling lader sig modstræbende gifte med Vadefugl for at skabe alliance
mellem hans og hendes landsbyer. Men den selvbestaltede profet og krigsherre Mokkasinslange har andre

planer for Vadefugl, som han mener kan bringe hans folk til en anden og bedre verden.

Mokkasinslange kidnapper Hvide Muslings hidtidige mand, Lom, for at lokke hende og Vadefugl til sig. Men
langsomt lærer Vadefugl sine evner at kende, og da det afgørende opgør finder sted, er han i stand til at styre

kræfter, som ingen menneskelige våben kan modstå.

Lynets folk er ottende enkeltstående bind i forfatterparret Kathleen O´Neal Gear ogW. Michael Gears
bestsellerromanserie om Nordamerikas urbefolkning.
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