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Kampen mod ridderne af Den Hellige Sols Orden er blevet skæbnesvanger for den islandske heksemester og
hans kone Tirl. De befinder sig nu begge i yderste livsfare, og den eneste, der kan redde dem, er deres ældste
søn, Dolg.Dolg er kun 12 år, men han har en mægtig hjælper, den mystiske Skygge. Desuden bliver han ledt
på vej af de gådefulde elverlys, som kan hjælpe vandrere trygt over farlige hængemoser - eller sende dem lige

lukt ned i fortabelsen ...

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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