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Svenske Sara Kadefors modtog August Prisen i 2001.
Nu kommer hun på dansk med moderne debut.

”Det er utvivlsomt en underholdende pageturner, som viser 
at Sara Kadefors både har et sikkert øje og en skarp pen.”
- Svenska Dagbladet

”Forfatterens enestående menneskekendskab tvinger læser-
en til at vende ud og ind på sig selv i samme takt med at hun 
vender siderne”.
- Aftonbladet

”Jeg kan godt lidt Sara Kadefors´ bøger. Hun har skabt sin 
egen genre. Som med de andre bøger, driver hun læseren fre-
mad i Ude bedst – man vil vide, hvad der kommer til at ske. 
Det er Sara Kadefors virkelig god til”.
- Folkbladet

Ingen lægger mærke til bilen, der står parkeret uden for Ikea. Ingen rea-
gerer på kvinden, der kommer ud mellem træerne og går mod indgan-
gen. Hun er elegant klædt og har et smukt smil. Hun drikker gratiska! e 
inden varehuset åbner og spiser folds efterladte madrester.

Kvinden hedder Sylvia. Hvem er hun? Hvad har hun været ude for? For 
blot nogle måneder siden levede hun et normalt, etableret liv. Efter nog-
et hun har gjort, har hun mistet alt. Nu handler det om at overleve. 

Mens Sylvia kæmper for at opretholde den perfekte facade, kommer hun 
i kontakt med en helt ny verden, som forandrer hendes verdensbillede. 
Men til sidst går det ikke, at " ygte længere. Hun må tilbage til dit gamle 
liv og en gang for alle gøre op med det, hun engang forlod.

Med humor og stort alvor stiller Sara Kadefors spørgsmålstegn ved de 
valg, man gør i livet. Hvem bestemmer egentlig, hvordan vi skal leve? Og 
er det ene mere rigtigt end det andet?

Sara Kadefors (1965) # k August Prisen i 2001 for ungdomsbogen Sandor 
slash Ida. Hun er forfatter, journalist og manusforfatter. 
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