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Efter dramatiske begivenheder i både Norge og Island var Móri og hans følge på vej hjem til Østrig. De
håbede på en fredelig rejse, men de havde ikke regnet med de Monde riddere og den franske heks Marie-

Christine. Mindst af alt havde de forberedt sig på den frygtelige familieskandale, de skulle blive indblandet i:
Jalousi, utroskab og mord ventede dem - og utroligt nok endnu flere dystre hemmeligheder...

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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