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Profetens datter Sofie Kragh-Müller Hent PDF Forlaget skriver: Profetens datter er en dramatisk opvækst- og
kærlighedshistorie. Vi er i Hvidinge, en lille - fiktiv - dansk landsby, i begyndelsen af 70´erne og frem.

Mens oliekrisen skaber panik, og Vietnamkrigen raser, flytter Profeten og Sula fra storbyen ud på et nedlagt
husmandssted med en vision om at leve et mere autentisk liv - og gøre verden til et bedre sted for alle. En

drøm der hurtigt viser sig at krakelere i en blanding af vanvid og hverdag. Mange år senere er hovedpersonen
- profetens datter - taget tilbage til Hvidinge for at finde ud af, hvad der egentlig skete mellem profeten og
hans elskede Sula - dengang himlen åbnede sig, Jesus viste sig i skoven, og Sula pludselig forsvandt.

Samtidig forsøger hovedpersonen at få styr på sit eget kærlighedsliv med Olí, der elsker hende betingelsesløst
og gør alt for at vinde hendes kærlighed.

 
Sofie Kragh-Müller (f. 1974) er uddannet radiojournalist. Hun har tidligere udgivet en sms-novelle med titlen

De der frygter natten. Profetens datter er hendes debut som romanforfatter.
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