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Arnts boplads, som bliver hjemsøgt af et isuhyre, der tager flere og flere mennesker. Da Arnt med nød og

næppe undslipper det, beslutter han sig for at drage mod syd med sin kone og deres børn. Men vejen er farlig
og går over tilfrosne søer og mægtige bjerge og gennem en stor dyb skov, og undervejs dør to af børnene.
Arnt bringer dem til Krotos, hvor det lykkes præsterne at genoplive dem, men deres sjæle er forandrede. Nu
må familien rejse til det Forbudte Bjerg, hvor børnenes sjæle måske kan blive reddet. Men vejen er lang og

farlig og bjerget vogtes af et uhyggeligt dyr …

Den norske forfatter Norman Lindtner (f. 1934) har boet i Danmark siden 1956. I 1984 debuterede han som
romanforfatter med romanen "Kommer straks" skrevet sammen med den danske forfatter Anders Westenholz.
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