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moderløse Boel vokser op med sin følelseskolde far på den afsides herregård Falkenholt. Langsomt går det op
for hende, at verden ikke helt hænger sammen på den måde, hun tror, og at hun måske ikke engang selv, er
den, som hun troede, hun var... "Slip mig," hvæser jeg og prøver at hive mig fri, men forgæves. Aldrig ville
jeg have troet, at en gammel taterkælling kunne have så mange kræfter.[…] "Du hører ikke til her," fortsætter
hun og ser på mig med opspærrede øjne. "Du hører ikke til nogen steder. Du er ikke den, du ser ud til at være.

Det er din skæbne. Du har aldrig været den, du er!" Hvorfor er portrættet af min afdøde mor forsvundet?
Hvem er den mystiske unge mand på høstmarkedet, som vil kysse mig og kalder mig Katalin? Hvor

forsvinder mine kjoler og sko hen? Og hvorfor kan jeg ikke holde op med at tænke på Frej? Herremandens
datter kan jo aldrig blive gift med en falkoner... Glæd dig til at læse fortsættelsen i de to næste bind:

Falkonerens kæreste og Heksens søster!
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vokser op med sin følelseskolde far på den afsides herregård
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