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”Hvad er sandhed?” For 2000 år siden stillede Pilatus det berømte spørgsmål, og det løber stadig ned gennem
menneskets historie i vore forsøg på at forstå det liv, vi er sat midt i.

En ung mor mister sit yngste barn. En af de største tragedier, et menneske kan møde, rammer pludselig som
lynet ned i en ganske normal familie. Pigen er blevet diagnosticeret med en hjernesvulst, men er det en

fyldestgørende eller tilfredsstillende forklaring på de hændelser, der ledsager hendes sygdom og fører frem til
hendes død?

Bogen er moderens forsøg på at gennemarbejde den sorg, der truer med at knuse hende og familien. Den er
hendes ihærdige søgen efter svar. Svar som muligvis ikke findes. Eller måske de alligevel gør? For er troen
ikke nøglen til mange gåder? Deriblandt den største af dem alle: Nemlig det liv, vi alle har fået udleveret på

godt og ondt…

Mathilde Munk er født i 1984 og bosiddende i Vedersø. Tidligere udgivelser: En skuespillers bekendelser,
Morgenstjernens Sang  
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