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land. Besættelsen er gået ind i sin femte vinter, og situationen i hendes hjem spidser til. Ingen taler om de
fremmede unge mænd, der indimellem overnatter i familiens gæsteværelse, hvorfor Lones far så sjældent er
hjemme, eller hvorfor hendes mormor opholder sig så længe oppe i sommerhuset midt om vinteren. Og der er
heller ingen, der taler om, hvad der kommer til at ske, når krigen engang er forbi, for hvem ved, hvornår det

bliver, eller hvad der er blevet af Lones familie til den tid…

Mette Winge (f. 1937) debuterede i 1988 med "Skriverjomfruen. En guvernanteroman" og har siden da
udgivet et væld af romaner til både børn, unge og voksne. Mette Winge bevæger sig inden for forskellige

genrer såsom den historiske roman, krimi og faglitteratur.
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