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“Jeg befaler dig at tale til mig.” Sybils øjne åbnede sig, men det var ikke Sybil, der kiggede ud, og det var
ikke hendes stemme, der trængte frem over de sprukne læber og fra den tørre strube. “Åndemaner …”

hvislede dæmonen. Åndemaneren Asta har et hårdt liv. Hun lever for at udføre sin pligt, og som de andre
åndemanere fra Dalen rejser hun på støvede veje fra by til by for at beskytte folk mod sygdom og onde ånder.

Men utak er lønnen, for åndemanerne er ikke længere så vellidte, som de var engang, og der hviskes i
krogene om åndemanernes dunkle hemmeligheder.

I en fattig landsby uddriver Asta en ånd, der har besat en ung pige. Pigen hedder Sybil, og hun slår følge med
Asta. Sammen drager de mod storbyen Denwigh for at tale med fyrstinden Melisse og hendes åndemaner om

den truende fare, som ånden har varslet. På deres rejse vokser et stærkt, men kompliceret venskab frem
mellem Asta og Sybil, og snart opdager de, at faren er langt større, end de først troede …

Åndemaneren er en klassisk fantasyroman med en utraditionel kærlighedshistorie, en spændende y/a-
fortælling af en ung, lovende forfatter.

Anna Lauritsen (f. 1997) har skrevet til forskellige sammenhænge og har fået udgivet diverse noveller.
Åndemaneren er hendes romandebut.
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