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langt om længe til Modstandslejren, hvor de håber at finde den tryghed og sikkerhed, de sådan har længtes
efter. Men ikke alle har været lige så heldige som dem, og undervejs har Zaak forladt dem. Kan Korau og

Eshri tillade sig at ånde lettet op over at være nået i sikkerhed, eller må de forlade lejrens tryghed og kæmpe
videre for det, de tror på?

Sidsel Sander Mittet er cand.mag. i dansk fra SDU med sidefag i religion og kønsteori fra Bergen Universitet.
Hun står bag "Morika"-serien, som er en række fantasybøger til unge.

"Jeg hungrer simpelthen efter mere, og jeg kan slet ikke slippe karaktererne!" ... "jeg er forundret over at det
er en dansk forfatter, der har skrevet denne vidunderlige bog."

- Rikke S. F. Simonsen, flyvmedmig.dk
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