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kortromanerne 'Huset ved havet' og 'Nabohuset', samt novellen 'Kvinden bag gardinet'. HUSET VED HAVET
Kortroman på 90 sider. Tora låner et fiskerhus ved Vesterhavet, fordi hun har behov for at komme væk fra det
hele et stykke tid. I første omgang ser det ud til, fasters lille hus i den yderste klitrække er det perfekte valg,
men så snubler den nysgerrige forfatter over et skelet i kælderen. Hun bliver hurtigt involveret i husets

historie og besættelsestidens Thy. KVINDEN BAG GARDINET Novelle på 45 sider. Tora tager hjem til sine
forældre i Aalborg for at sunde sig oven på de voldsomme oplevelser i Huset ved havet, men det bliver
hurtigt anstrengende for hende at bo sammen med forældrene, og Tora keder sig bravt - lige indtil den

morgen, hvor genboen ikke trækker gardinet fra. NABOHUSET Kortroman på 100 sider. Tora kaster sig ud i
at købe eget hus i Thy, men landsbylivet lever ikke helt op til hendes forventninger. Snart bliver hun dog
meget interesseret i at følge med i, hvad hendes noget specielle genbo Margrethe foretager sig. Hvorfor vil
enken ikke indrømme, der bor en mand i huset hos hende? Og så er der Rune, den charmerende sælger på
Møllekroen, som nærmest slår benene væk under Tora, mens hendes politiven, Thomas Bilgren, er alt for

optaget af et røveri.
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