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Endelig har Tiril chancen for at møde sin ukendte mor. Men hvad vil dette møde føre med sig, og hvordan vil
moderen reagere på heksemesteren Móri? Han vil have Tiril som sin hustru, men føler ikke at han har ret til
hende. Bare hans groteske følgesvende fra de kolde skyggers land kunne give ham svaret.Samtidig bliver de

alle jagtet af en ukendt kraft. Ondskabens ansigt er i færd med at vise sig for alvor… 

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.

 

Forlaget skriver: Heksemesteren 4 - Ondskabens ansigt
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heksemesteren Móri? Han vil have Tiril som sin hustru, men føler
ikke at han har ret til hende. Bare hans groteske følgesvende fra de
kolde skyggers land kunne give ham svaret.Samtidig bliver de alle
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for alvor… 

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
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