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Hilde, datter af bøddelens hjælper, er ensom og isoleret. Ingen ønsker at have noget med hverken hende eller
faderen at gøre. Hun er ikke længere helt ung, 27 år, og uden fremtid. Hvem i alverden skulle ønske at gifte
sig med hende? Da ligene af fire myrdede kvinder findes i nærheden af hendes og faderens usle rønne, opstår

der rygter om heksekraft og varulve, og både Hildes far og en af Isfolkets fremtrædende mænd er under
mistanke for forbrydelserne. Men sagaen betyder også, at Hilde pludselig befinder sig i Isfolkets varme

fællesskab. Måske får hun trods alt en chance i livet. Serien om Isfolket er en gribende krønike om kærlighed
og overnaturlige kræfter og ikke mindst om kampen mellem det gode og det onde.
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Hilde, datter af bøddelens hjælper, er ensom og isoleret. Ingen
ønsker at have noget med hverken hende eller faderen at gøre. Hun
er ikke længere helt ung, 27 år, og uden fremtid. Hvem i alverden
skulle ønske at gifte sig med hende? Da ligene af fire myrdede

kvinder findes i nærheden af hendes og faderens usle rønne, opstår
der rygter om heksekraft og varulve, og både Hildes far og en af

Isfolkets fremtrædende mænd er under mistanke for forbrydelserne.
Men sagaen betyder også, at Hilde pludselig befinder sig i Isfolkets
varme fællesskab. Måske får hun trods alt en chance i livet. Serien
om Isfolket er en gribende krønike om kærlighed og overnaturlige
kræfter og ikke mindst om kampen mellem det gode og det onde.
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