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To kvinder lever i et næsten uudholdeligt lykkeligt kærlighedsforhold på en øde ø. Omkring dem kvidrer
fuglene, skinner solen, bølgerne slår blidt ind imod stranden, deres læber mødes igen og igen, og alt ånder

fred.

 

En dag er der pludselig én til på øen, et stumt barn, der synes at være faldet ned som fra himlen. Senere
dukker også en ukendt og tavs mand op ... Og nu begynder idyllen at sprække omkring de to, skønt solen

stadig skinner og bølgerne slår, fugle kvidrer, læber mødes og alt er som det var, men alligevel slet, slet ikke.

 

Juliane Preisler, født 1959, debuterede i 1983 med digtsamlingen Uden og har siden skrevet en lang række
digtsamlinger, skuespil og romaner. Senest er udgivet romanen Privatpersoner (2009), der var indstillet til

Danske Banks Litteraturpris. Og i 2011 udkom digtsamlingen Drageånde.
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To kvinder lever i et næsten uudholdeligt lykkeligt
kærlighedsforhold på en øde ø. Omkring dem kvidrer fuglene,
skinner solen, bølgerne slår blidt ind imod stranden, deres læber

mødes igen og igen, og alt ånder fred.

 

En dag er der pludselig én til på øen, et stumt barn, der synes at være
faldet ned som fra himlen. Senere dukker også en ukendt og tavs

mand op ... Og nu begynder idyllen at sprække omkring de to, skønt
solen stadig skinner og bølgerne slår, fugle kvidrer, læber mødes og

alt er som det var, men alligevel slet, slet ikke.
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indstillet til Danske Banks Litteraturpris. Og i 2011 udkom
digtsamlingen Drageånde.
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