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Ditte går i 7. klasse, er bedste ven med Zach, har fået veninder på sin nye skole – og så skal hun være
storesøster! Alt tegner godt, hvis ikke det var fordi, Ditte så et mystisk blåt lys fare ind i Bella den aften på
lejrskolen, hvor de legede ånden i glasset. Zach vil ikke høre om det, han nyder bare, at Bella pludselig er
interesseret i ham. Ditte sætter sig for at skaffe beviser, så hun kan overbevise Zach om, at Bella er besat, og
at ånden vil skade hende. Men hvorfor er ånden så interesseret i Bella? Hvem er sjælen fra den besættende

ånd? Hvordan er han død, og hvorfor er han ikke ”gået til den anden side?” 

Kampånd egner sig til børn på 12-14 år med interesse i overnaturlige fænomener. Der er desuden andre mere
jordnære problematikker, man som ung læser kan blive fanget af. Dittes venskab med Zach kommer i krise,

ligesom hendes forhold til hendes mor, far og farens nye kone udvikler sig undervejs.

Kampånd er en fortsættelse til Sjælefred. Begge kan læses uafhængigt. 
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