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Heksemesterens søn Dolg er nu i besiddelse af den kæmpemæssige blå safir, og fra to sider har fjender sat alt
ind på at stjæle den magiske sten fra ham. De ved, at Dolg er svær at overvinde, så nu har de besluttet at tage
et gidsel for at sikre sig stenen. Det naturlige offer er Taran, Dolgs lillesøster. Men hvad ingen ved er, at hun

har fået sig en ny skytsånd, en hjælper, der kan beskytte hende mod alt – men ikke mod hende selv…

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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