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Fra Danmark til Afrika, fra København til Kilimanjaro, scenen er sat både nær og fjern. Her er den hvide
kvinde, der bryder op fra sin familie for at arbejde i Afrika; den sorte kvinde, der får job hos en hvid familie
og svigter sin søn; det dansk-engelske par som vil bestige Kilimanjaro; den sørgende, der vender hjem til

Danmark en råkold morgen i januar. Elleve sammenflettede noveller om hvordan vores forskellige
virkeligheder støder sammen. I én verden.

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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