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2. verdenskrige raser. Kræsten er stadig i tysk fangenskab. Ingen hører fra ham, og tyskerne er lige i hælene
på de to andre brødre. I Kærby ser de gamle kærbyboere spøgelser efter mordbranden, og på Lundegaard
begås et mord. Iben og Tobias’ kamp om datteren, Rosanna, fortsætter. Ibens søster Asta nægter at give
Rosanna fra sig og bagtaler Iben. Her skubber Asta til en vogn, der hælder, for på grund af tyskernes

mørklægningskrav er danserestauranterne i København lukkede og alle musikere arbejdsløse, også Tobias og
Iben. De bliver hjemløse og må ernære sig som gårdmusikanter. Alle otte søskende støtter derfor Asta for at

Rosanna kan blive hos Asta på bedstefaderens gård. Men da broderen gifter sig og overtager gården
derhjemme, bliver Asta og Rosanna hjemløse. Dermed er de ikke bedre stillede end Iben og Tobias. Så hvad

nu?

Uddrag af bogen
”Nu bliver det altså sådan, Asta. Iben har ret til at vide, hvad der foregår. Du rejste bare med Rosanna uden at
informere dem, og det går ikke, juridisk set. Det kan du vel godt selv indse, ikke. Nu giver du Rosanna det
brev. I øvrigt er Iben kommet til den konklusion, at hun er for syg til at passe pigen. Men hun skal have lov

til at besøge jer derovre på øen, hvis hun gerne vil. Vær nu fornuftig, Asta.”

Asta sagde ingenting. Asker og Kræsten kiggede forbavset på Kurt. De havde vist ikke ventet, at Kurt ville
tage Asta i skole. Men jeg vidste udmærket godt, at ændrede Iben mening, ville han ikke mere være på

hendes side.

Om forfatteren
Randi Faxøe Riisom er født i 1938 i København, bor i Odense og er uddannet engelsk-tysk korrespondent og
folkeskolelærer. Som pensionist startede hun på danskstudiet på Syddansk Universitet, hvor hun i 2012 blev

mag.art. i dansk og latinamerikansk litteratur i genren fantasy.
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