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Kun 4 måneder før Sara skal aflevere sit manuskript til forlaget rammes hun af skriveblokering og hun tyr til
et ældgammelt ritual, som hun har lært af sin mormor. Et år senere står folk i kø for at få signeret hendes bog.

Hun navngiver straks sin næste bog ”Lyst” og efterhånden som skriveriet skrider frem, ændres Saras
tilværelse, og hun trækkes ender i et trekantsdrama med sin nye forlægger Anders. Da den ene ulykke efter
den anden indtræffer i Anders’ familie, bliver Sara efterhånden nervøs. Er det tilfældigt - eller bliver hendes

skriverier til virkelighed?

Åsa Schwarz er forfatter og IT-sikkerhedskonsulent. Hun er født i 1973 og bor til daglig sammen med Mikael
og deres 2 børn i Stockholm. Hun er en aktiv kvinde, hun elsker bl.a. at stå på ski og at rejse. Hendes bog
Lyst er udgivet i over 20 lande. Åsa Schwarz brænder for at medtænke teknologiens muligheder i sit

forfatterskab.
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