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Det begynder med en opdagelse af hekse.

Historikeren Diana Bishop, der er af hekseslægt, forsker i alkymistiske skrifter og falder over et fortryllet
manuskript i Bodleian Library i Oxford. Diana har ikke brugt magi, siden hendes forældre blev dræbt på

grund af deres evner, men da hun mærker manuskriptets kræfter, aner hun farer og sender det tilbage i arkivet
uden at afkode dets indhold og hemmeligheder.

Hvad hun ikke ved er, at den gamle alkymistiske tekst Ashmole 782 har været forsvundet i århundreder og
tiltrækker sig opmærksomhed fra andre væsner. Deriblandt vampyren Matthew Clairmont, som forsker i
genetik. Meget imod sin vilje bliver Diana tiltrukket af Matthew, men et forhold mellem en heks og en
vampyr er ikke problemfrit – især ikke da deres forhold strider mod en gammel pagt, som skal sikre ro og
afstand mellem arterne og undgå at tiltrække sig opmærksomhed fra menneskerne. I takt med at Dianas
magiske evner vokser, står det klart, at nogen vil hende til livs, og sammen med Matthew forsøger hun at
finde ud af, hvad manuskriptet indeholder af hemmeligheder om arternes fortid og mere interessant; deres

fremtid. Og det skal vise sig at blive noget af en rejse – både i tid og sted.

"Vidunderlig og fortryllende fantasy for voksne - en historie om hekse, vampyrer, dæmoner og mennesker
spundet ind i medrivende historie om et forhekset gammlet manuskript og forbudt kærlighed."

- Litteratursiden

All Souls-triologien er blevet filmatiseret til serien A Discovery of Witches, der bliver sendt på HBO.
Hovedrollerne Diana Bishop og Matthew Clairmont bliver spillet af Teresa Palmer og Matthew Goode.
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