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faldt i søvn med det samme. Men Maria kan ikke lukke sine øjne uden at se heksene for sig. Hun kan lugte

røglugten og hun kan høre skrigene i mørket. Omsider begynder hun at døse hen, men med et chok sætter hun
sig op i sengen; en kvælende fornemmelse omfavner hende: hun har set sig selv stå på bålet, og Juana stående

for foden af bålet, imens hun grinede og råbte!

"Heksen fra Orini" er en todelt serie om den 15-årige Maria, der under heksejagterne i 1610 bliver anklaget
for at være heks, og om Juan og Josephs flugt fra klostret.

Den danske forfatter Ole E. Christiansen (f. 1935) er uddannet lærer og har arbejdet som både lærer og
skolebibliotekar. I 1964 udgav han sin første faglitterære bog under titlen "Rummet og stjernerne" om
astronomi for børn, og i 1976 fik Christiansen sin romandebut med bogen "Slaven Ajan", som han selv

illustrerede. I 1979 modtog han Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, og netop børnebøgerne
har igennem hele Christiansens forfatterskab været i centrum. Det er blandt andet kommet til udtryk med

bøgerne "Skjolds mærkelige rejse" (1998) og den todelte serie "Heksen fra Orini" (1984).
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