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RUSSERUNGEN er en roman om venskab og familie, om sandhed og løgn - og om de uløselige bånd, der
binder os til den, vi tror, vi er.

Året er 1959. Syv-årige Kajsa lever en rolig tilværelse som bagerdatter på Bornholm. I hvert fald på
overfladen. Hvad alle andre ved er nemlig, at bagerparret slet ikke er Kajsas forældre. Pigen fornemmer, at
der er noget galt, men da hun ikke ved hvad, forestiller hun sig, at det er hende, der har en fejl, som gør at

forældrene ikke elsker hende. Idéen om denne fejl forfølger hende dagligt gennem angstprægede
forestillinger, der gang på gang løber løbsk. Både i hverdagen og i Kajsas forestillingsverden spiller havet,

klipperne og kirkegården med de døde russere en vigtig rolle.

RUSSERUNGEN er en både barsk og poetisk roman om en piges kamp for at forstå den verden, hun lever i.
For hvordan kan man forstå hinanden, når man ikke engang ved, hvem man er?   
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