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Det begynder i Bergen i slutningen af 1600-tallet. Tiril Dahl vokser op som et ensomt og uselvisk barn i
skyggen af sin smukke søster Carla.Med årene begynder der at ske onde og mystiske hændelser omkring de

unge søstre. Tiril befinder sig pludseligt i et håbløst dilemma som tager overhånd.Hjælpen kommer i
skikkelse af den unge forretningsmand Erling, men samtidig dukker en mystisk, skræmmende islænding op.

Hans navn er Móri og han har sat sig det mål at blive alle tiders største heksemester...

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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