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Til min søster Dy Plambeck Hent PDF Forlaget skriver: Til min søster er en roman om søstrene Aya og
Andrea. Aya føder en datter, Nola, efter at faren har forladt hende. Andrea forlader sin voldelige kæreste. I sit
arbejde som historiker kommer Aya på sporet af J.P. Jacobsens ungdomskæreste Anna Michelsen. En stemme
fra fortiden trænger sig på og griber ind i søstrenes liv. Aya og Andrea var teenagere i Kalundborg i 90’erne
mellem Arthurs autoværksted og Johns pushere. Der var druk og øretæver i luften på King’s Pub, ræs ud over
stubmarkerne, sex på kvistværelser, et brutalt hjemmerøveri, men også lyse sommernætter, et stort bibliotek
og morgener på jagtmarkerne. De to søstre kører sammen til Sverige med Nola på bagsædet og et jagtgevær i
bagagerummet. I den svenske skov genfinder de ungdommens fortrolighed. Mens Aya og Andrea går på
provinsbar, påkører et rådyr, bader i skovsøer og fantaserer om at slå Andreas voldelige ekskæreste ihjel,
nærmer de sig en skillevej, hvor et opgør med deres liv og historie er uundgåeligt. Til min søster er en

kraftfuld roman om vold og drifter, seksualitet og brutalitet, moderskab og galskab. Den handler om retten til
at fortælle sin historie og få sin stemme hørt og om søstersolidaritet på tværs af tider.
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