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Med bind fem i Køge-krøniken er Katrine Marie Guldager nået til 1976. Henry bliver løsladt fra
statsfængslet, og Leonora prøver at finde sig til rette i rollen som mor.

Familien er stadig samlet, men man kæmper hver især for at overvinde livets modsætninger. Forholdet
mellem Henry og Leonora som altid har været præget af rivalisering og misundelse bliver markant dårligere,
da det viser sig at Henry har snydt Leonora. Til gengæld ser det ud som om, at Henry omsider møder en

kvinde, der kan rumme ham og give han en chance for at blive lukket ind i livet igen.

Lilly kommer omsider overens med sin indre ulv, men den har endnu langt fra forladt den anmelderroste
Køge-krønike.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen København, sin børnebogsserie om frøken
Ignora, for sine digte og for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere sprog, og hun har
modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun

koncentreret sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes Køge-krøniken. Her følger vi en
dansk familie fra 1938 og frem til nutiden.

 

Forlaget skriver:

Med bind fem i Køge-krøniken er Katrine Marie Guldager nået til
1976. Henry bliver løsladt fra statsfængslet, og Leonora prøver at

finde sig til rette i rollen som mor.

Familien er stadig samlet, men man kæmper hver især for at
overvinde livets modsætninger. Forholdet mellem Henry og Leonora

som altid har været præget af rivalisering og misundelse bliver
markant dårligere, da det viser sig at Henry har snydt Leonora. Til
gengæld ser det ud som om, at Henry omsider møder en kvinde, der
kan rumme ham og give han en chance for at blive lukket ind i livet

igen.

Lilly kommer omsider overens med sin indre ulv, men den har endnu
langt fra forladt den anmelderroste Køge-krønike.

Om forfatteren:
Katrine Marie Guldager (1966) er kendt for novellesamlingen

København, sin børnebogsserie om frøken Ignora, for sine digte og
for selvbiografien Lysgrænsen. Hendes bøger er oversat til flere

sprog, og hun har modtaget adskillige legater og priser, bl.a. Statens
Kunstfonds treårige arbejdslegat. De senere år har hun koncentreret
sig om den store, bredt anlagte familiekrønike, der også kaldes



Køge-krøniken. Her følger vi en dansk familie fra 1938 og frem til
nutiden.
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