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Heksedatteren Sabrina Mose Hent PDF Alvira er datter af en af de største hekse nogensinde. Alvira selv er
dog født uden et eneste gram magi i kroppen. Hun er derfor en skændsel i hekseverdenen. Men da Alviras
mor, Agathe, bliver brændt på bålet, kommer Alvira pludselig i besiddelse af en magtfuld genstand, som vil
ændre hendes liv for altid. Hun bliver hvirvlet ind i et spind af hævn, død og magtbegær, og da hendes hjerte
for en stund står stille, forstår hun, at hun besidder mere, end hun nogensinde havde troet og håbet på. Uddrag

af bogen Hun flyttede blikket til kniven, som pulserede i hendes hånd. Vækket til live af magien, døden,
blodet? Måske af det hele? Hun kunne mærke, at et mørke omsluttede hende. Og hun tog imod det. Kniven
ville bruges, og hun ville bruge den. Om forfatteren Sabrina Mose (f. 1983) er fra Ringsted, blev sproglig
student ved Sorø Akademi og flyttede i 2004 til Odense. Hun er blandt andet uddannet socialpædagog med
speciale i natur og idræt. Hun debuterede i 2014 som forfatter med bogen Rejsen til Julemandens værksted.
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