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Det var lykkedes den tolvårige Dolg at vriste sin far, heksemesteren Móri fra Island, ud af dødens greb. Tiden
var inde til at bringe Tiril i sikkerhed. Hun var blevet bortført af ridderne af Den Hellige Sols Orden. Far og
søn red vestpå mod Pyrenæerne i tryg forvisning om, at de ville finde Tiril. Lidet anede de, at den onde

kardinal von Graben havde lagt en frygtelig fælde…

Margit Sandemo er født 23. april 1924 i Norge. Hun er vokset op i Sverige, men flyttede senere tilbage til
Norge og bor nu i Sverige. Hun debuterede som forfatter i 1964. Kærlighed og overnaturlige kræfter

karakteriserer hendes forfatterskab. Margit Sandemo er den mest solgte forfatter i Norden med et samlet oplag
på 39 millioner bøger.

I Heksemesteren udkommer deri alt 15 bind.
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