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I denne nye roman, der foregår i 1964, kan du møde de to veninder igen. De er begge godt gift, men det
betyder bestemt ikke, at tilværelsen er uden problemer: den ene er ufrivilligt barnløs, den anden lige så
ufrivilligt gravid – en situation, der ikke ligefrem bringer harmoni i forholdet mellem de to kvinder, der i

forvejen slås med hver sin vrisne ægtemand samt henholdsvis en opsætsig teenagedatter og en solid omgang
husmor-kedsomhed.

Hverken Vittoria eller Conny finder det nemt at acceptere, at ungdomsdrømmene er slut, og at de nu skal
være voksne – resten af livet.

De voksnes rækker tager læseren med til Beatles-koncert i K.B. Hallen, til konfirmationsfest i villaen
på Italiensvej og på chartertur til Rom, hvor Vittoria konfronteres med sin fortid.

Om forfatteren:
Anna Grue debuterede i 2005 med spændingsromanen Noget for noget, der indbragte hende Det Danske
Kriminalakademis diplom for fremragende debut. Året efter fulgte Det taler vi ikke om, og i 2007 udkom

Dybt at falde, som er første bind i serien om Dan Sommerdahl. Bind to, tre og fire, Judaskysset, Kunsten at dø
og Den skaldede detektiv, fulgte i 2008, 2009 og 2010. I januar 2011 udgav Anna Grue den anmelderroste

novellesamling De andre, og i henholdsvis 2012 og 2013 udkom bind fem og seks i serien om Dan
Sommerdahl, Et spørgsmål om penge og Sidste forestilling. Seneste bind i serien udkom i 2016 i form af I
lige linje. I 2015 udkom Anna Grue med den anmelderroste kærlighedsroman Italiensvej. Se med på Anna

Grues egen hjemmeside og følg hende også på Facebook og Twitter.
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