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Solvangen i stationsbyen Tige, og pludselig vælter hemmelighederne ud af en notesbog i et sengebord på stue
42 og af nogle gamle breve i en papkasse på et loft. Hemmelighederne puffer til andre hemmeligheder og

forvandler sig til sandheder for ganske almindelige mennesker i Tige. Alvorlige sandheder om
pengeafpresning, seksuelt misbrug og narko. Men også ganske almindelige og banale sandheder om uerklæret

kærlighed og utroskab. Alt imens den gamle mand upåagtet bisættes, brændes og sættes i jorden.
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Tidligere udgivelser: Nu det alligevel er for sent, 2012, samt novellen Uønsket i antologien Tvivl, 2005, og
novellen Molly i antologien Gåseøjne på omgang, 2016.
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