
Petra havde en mand og to dejlige sønner. De havde et lykkeligt liv, og Petra troede, det 
skulle holde for evigt. Men det er Klara og Anders nu, og det har det været i forfærdeligt 
lang tid, uden Petra vidste det. Nu ved hun det, og hun er taget væk til et øde sted, hvor 
hun kan få styr på sig selv.

Petra tager til et simpelt hostel i de svenske alper. Hun vil forsøge at skrive noget om 
noget. Hun prøver at rekonstruere hvad der skete, inden hun tog af sted, men i stedet for at 
komme videre dykker hun kun dybere og dybere ned i hendes tidligere mands rødternede 
jakke efter støtte og trøst. Den bundløse sø kalder på hende. 

Denne  roman handler om overlevelse. Om en bundløs sø, som ingen må komme i 
nærheden af, og om hvordan man rejser sig, selv når det føles umuligt.
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”... Den mest gribende skilsmissefortællingmest gribende skilsmissefortælling, 
jeg har læst. Den har en total, ubønhørlig 
ærlighed om oplevelsen af at blive bedraget, 
afvist og dumpet af den, man elsker.” - Jens 
Liljestrand, Expressen

”En både morsom og tristbåde morsom og trist roman om 
sårede følelser, fortvivlelse og genoplivet 
kampånd.” - Kenneth Gysing, Femina

”En usædvanlig stærk skilsmissehistorie usædvanlig stærk skilsmissehistorie ... 
Martina Haag formår at beskrive denne 
skilsmisse, så selv dem, der aldrig har oplevet 
noget lignende, bliver dybt involverede.” - 
Lotta Olsson, Dagens Nyheter

Martina Haag er en af Sveriges bedst sælgende forfattere.
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”Den bedste hun har skrevet. Læs denLæs den!” 
- Malin Persson Giolito, Amelia
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