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samtidsromaner om forskellige skæbner i dagens Danmark. Romanen fortæller historien om en kvinde, hvis
liv er baseret på udnyttelse af andre mennesker uden nogensinde at give noget tilbage. Først da hun møder en

mand, hun ikke formår at snøre, er hun tvunget til at gøre status over sit eget liv og finde ud af, om hun
egentlig er i stand til at være lykkelig, hvis hun fortsætter sin egoistisk løbebane.

Rolf Bagger er født i 1937. Han er uddannet i litteraturstudier og har erfaring inden for så forskellige områder
som militæret, Etisk råd og journalistik. Efter sin debutroman, Fremmed by, i 1959 har han udgivet en lang

række samtidsromaner, der skildrer vidt forskellige skæbner i det danske samfund helt op til i dag.
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