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syg, tvinges hun til at rejse hjem og se både ham og de skygger, han har kastet over familien, i øjnene. Men i

Danmark bor ikke kun familien og alle minderne. Caspar bor der også. Caspar, som var den eneste, der
forstod, dengang. Den eneste, der aldrig spurgte for meget. Måske er tiden inde til at kontakte ham igen?
Måske er tiden inde til at tage en beslutning. For kan man leve hele sit liv i skyggen af sin morfar eller må
man frigøre sig og leve sit liv for sig selv og ikke for alle andre? Kathrine Eg Mølhave (f. 1991) har studeret
litteraturhistorie på Aarhus Universitet og skrivekunst på Syddansk Universitet. Hun er født og opvokset i

Aarhus, hvor hun stadig bor. ‘Regnorm’ er hendes debutroman og hun skrev det meste af den på sin
smartphone.
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