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Som lyn fra en klar himmel bliver Anne-Mette forladt af sin mand efter mange års ægteskab, som har givet
dem tre døtre, der er i teenagealderen, da vi møder dem. Anne-Mette er så at sige ´manden på gården´ -

slægtsgården - og står for dens svineproduktion, et arbejde der kræver hendes fulde opmærksomhed. Måske
har hun ikke været nok opmærksom på sin mand, der føler sig forsømt og derfor finder en anden.

Anne-Mette bryder sammen og får svært ved at passe gården, døtrene og sig selv. Romanen udspiller sig i
månederne efter bruddet, hvor man følger hendes mange overvejelser om gården og hendes fremtid, tanker
hun deler med sin barndomsveninde, der viser sig som en rigtig ven. Hele romanens handling udspiller sig
over ca. fire måneder og bliver belyst med skiftende synsvinkler, så man får historien belyst fra Anne-Mette,

Nanna (veninden), Troels (manden), Gro (den ældste datter) og Hanne (mandens nye kæreste).

Romanen er skrevet med stor indlevelse for de forskellige personers følelser, men samtidig er den holdt i et
moderne og nutidigt sprog med stor variation, f.eks. når man følger datteren, er der taget højde for den måde

unge i dag kommunikerer på.

Marianne Jørgensen, født 1966, gift med en landmand og mor til tre teenagere. Forfatteren er
foredragsholder og klummeskribent på Landbrugsavisen, altid med landbruget som første, oplagte vinkel og

med stor interesse for det liv, der leves på landet.Marianne Jørgensen vandt i 2004 Landbrugets
Kulturfonds novellekonkurrence med novellen Tvivl. Siden har Hovedland udgivet to novellesamlinger

Landsby (2006) og Den dag, jeg slog min hund ihjel (2008). 
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