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Människorna på gården är helt underbara och första tiden blir som en förälskelse för Johanna. Men
efter en tid inser hon att gården vilar på hemligheter. Vem är Sara, vars namn är inristat i plankorna i sängen?
Och varför blir alla så konstiga när Johanna frågar? Långsamt går det upp för Johanna att ingenting är som

det först verkat ..."Sofia Nordin kan redan konsten att förtäta de små tingen och skapa en småkuslig
stämning." Aftonbladet"... en av de mer poetiska spänningsromaner som givits ut de senaste åren." Nerikes

Allehanda"Välskrivet, uppfordrande och omtumlande!" Barometern
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