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sig på hver sin side af besættelsen. Boghandleren er frihedskæmper, Skrædderen er nazist og marcherer
heilende gennem den provinsby, hvor familien bor, og rejser til østfronten for at kæmpe. Da krigen slutter, har

begge brødre overlevet, og familien er dybt splittet, en splittelse, som ikke uden videre lader sig læge af
tidens gang. Da romanens hovedperson bliver født i 1975, er det som datter af Boghandleren. Den angrende
nazist, Skrædderen, er hendes onkel. Hun vokser op i en vestjysk provinsby, i en splittet familie, som en del

af Boghandlerens andet kuld børn. Byen er delt op mellem de indremissionske og alle de andre, og
hovedpersonens barndom er præget af manglen på sammenhængskraft. Hun forsøger at finde sin plads i

verden i samarbejde med sin lillesøster, men det kan være svært at slå rødder og få venner, når man vokser op
i en dysfunktionel familie. Camilla Hjørnholm Olsen har skrevet en roman, som bygger på hendes egen

familiehistorie. Om en far, som var frihedskæmper og som familien elsker at fremhæve, og en onkel, der var
nazist, og som de forsøger at skjule. En roman om at være barn og ung i provinsdanmark i 1970’erne og

1980’erne, og om at være følsom, ensom og rodløs.
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