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Hertuginde Theresa begiver sig sydpå sammen med datteren Tiril og Móri for at opbygge deres eget hjem.
Hertuginden er både nervøs og glad, for hun skal endelig møde sin ungdoms store kærlighed – Tirils far.
Samtidig nærmer de sig også farernes centrum. Den skjulte fjende er handlingslammet i en tid, men så står

Móri og hans venner overfor et nyt spor i gåden om soltegnet – og de begiver sig ud på en eventyrlig færd, en
ildprøve, uden at tænke på hvilke farefulde oplevelser, de kan risikere at blive udsat for… 

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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