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Det mener i hvert fald den tiårige Lisa, mens bedstemoderen mener, at det blot er et udslag af den lille piges

rige fantasi.

Lisas mor er død. Pigen bor hos sin moster og onkel og besøger dagligt sin bedstemor. Men mystikken bliver
voldsommere og mere truende. Mærkelige mennesker og dæmoniske fugle dukker op. Samtidig hører Lisa
både hjemme og rundt om i landsbyen brudstykker af en historie, der vender op og ned på, hvad hun i

forvejen vidste om sin mor og sig selv.

Dorthe Berntsens roman er til at begynde med en fint registreret og underfundig fortælling om en barndom på
landet i tressernes Danmark. Men der er ikke langt fra den realistiske idyl til et sugende, magisk mørke.

Den danske forfatter Dorthe Berntsen har adskillige bøger bag sig og udmærker sig inden for vidt forskellige
felter – både inden for og uden for litteraturens verden. Berntsen blev uddannet psykolog i 1993, fik sin ph.d.
i 1997 og blev efterfølgende ansat ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Siden 2010 har hun været
leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning (CON AMORE).
I forbindelse med denne side af hendes professionelle virke har Berntsen udgivet flere videnskabelige artikler
og bøger med fokus på hukommelse. Inden for skønlitteraturen fik Berntsen sin litterære debut i 1984 med

romanen "Tre skridt fra livet" og har efterfølgende udgivet en række skønlitterære værker; senest "Omsorg for
lig" i 2002.
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