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deres kamp for at overleve i en verden, der ikke genkender dem. Udgives nu i en revideret udgave med smuk
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Den unge lærerinde Cora forsøger at lægge fortiden bag sig og flytter ind i en præstegård på landet for at
undervise tvillingerne Adam og Alba. Men mødet med præsten og hans stumme datter konfronterer Cora med

netop det, hun mindst af alt vil genopleve.

Nogle støder ind i ting og skraber huden til blods. Andre støder ind i sig selv.
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samfundsdebatør. Hun er uddannet i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet og fik sin litterære debut
i 2002 med antologien "De røde sko – Feminisme nu". Sin romandebut fik hun med værket "Rygsvømmeren"

i 2003.
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