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Et mylder af mennesker, der ikke kommer hinanden ved, men alligevel ustandselig støder sammen; en
vrimmel af folk, der er knyttet sammen, men alligevel rager hinanden en høstblomst. Her er sære eksistenser,
der går og taler med sig selv på gaden. Mennesker, som med større eller mindre lyst besøger deres slægtninge
i fængslet. Og folk, der lytter sig til gode indbrudsemner på værtshuset og ikke går af vejen for et overfald for

at nå deres mål. Elleve sammenflettede noveller om en flok københavnere på vej.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen København, sin børnebogsserie om frøken
Ignora, for sine digte og for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere sprog, og hun har
modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun

koncentreret sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes Køge-krøniken. Her følger vi en
dansk familie fra 1938 og frem til nutiden.

 

Forlaget skriver:

Et mylder af mennesker, der ikke kommer hinanden ved, men
alligevel ustandselig støder sammen; en vrimmel af folk, der er

knyttet sammen, men alligevel rager hinanden en høstblomst. Her er
sære eksistenser, der går og taler med sig selv på gaden. Mennesker,
som med større eller mindre lyst besøger deres slægtninge i fængslet.
Og folk, der lytter sig til gode indbrudsemner på værtshuset og ikke

går af vejen for et overfald for at nå deres mål. Elleve
sammenflettede noveller om en flok københavnere på vej.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen

København, sin børnebogsserie om frøken Ignora, for sine digte og
for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere

sprog, og hun har modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens
Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun koncentreret
sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes

Køge-krøniken. Her følger vi en dansk familie fra 1938 og frem til
nutiden.
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