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Tiril, Erling og Móri er blevet skilt ad…Tiril er flygtet i en jolle fra to mænd, der vil dræbe hende, og strander
på en ø, hvor en gådefuld, ensom kvinde holder til. Samtidig forsøger hendes ven Erling desperat og

fortvivlet at finde hende.På Island har heksemesteren Móri kastet sig ud i en hasarderet mission – han vil
mane trolddomsbogen den ´Rødskindede’ op fra en gammel grav. Da Tiril får et telepatisk budskab om at

hans liv er i fare, sætter hun alt ind på at komme ham til undsætning… 

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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